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ประจ ำปี ๒๕๖๓  

จัดท ำโดย 
กลุ่มบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
กองส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 
กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                                         
กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
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 ค ำน ำ 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ     
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๘) และก าหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ 
(มาตรา ๓๐) ประกอบด้วย (๑) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ           
(๒) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ  โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๓) เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา 
หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖          
(๔) เพ่ือการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (๕) เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๖) เพ่ือการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน 
หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และ (๗) เพ่ือการอื่นตามท่ีคณะกรรมการคณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) เห็นสมควร โดยด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กทพ.) ซึ่งมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด ารงต าแหน่ง    
เป็นประธานกรรมการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์        
“เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” ขับเคลื่อนภารกิจ            
ตามแผนปฏิบัติการซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) 
เป็นเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การขจัดการเลือก
ปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๒) การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ         
ของสังคม (๓) การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ และ (๔) การบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจให้กับประชาชน รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร     
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศสามารถเข้าถึง ข้อมูล            
ให้ข้อเสนอแนะและใช้ประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้มากยิ่งขึ้น 

 

กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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 สำรบัญ 
 หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหำร ก 
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๑ 
ส่วนที่ ๒ การบริหารงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๔ 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๑๖ 
 ๓.๑ การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ๑๗ 
 ๓.๒ การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม ๒๑ 
 ๓.๓ การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ ๒๕ 
 ๓.๔ การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๓๑ 
ส่วนที่ ๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๔๙ 
ส่วนที่ ๕ ผลการส ารวจความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม ๕๓ 
ส่วนที่ ๖ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๕๗ 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ 
“เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” ขับเคลื่อนภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) 
เป็นเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การขจัดการเลือก
ปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๒) การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ         
ของสังคม (๓) การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ และ (๔) การบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
  การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้นและแสดงผลในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถเบิกจ่ายและ    
ก่อหนี้ผูกพันได้ เป็นเงิน ๔,๓๐๙,๘๒๘.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๔ 

รำยกำร งบประมำณ 
(บำท) 

เบิกจ่ำยและก่อหนี้
ผูกพัน (บำท) 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
และก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท) 

(๑) การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่ 
เป็นธรรมระหว่างเพศ 

๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๐,๒๓๔.๘๔ ๔๖.๐๖ ๑,๑๕๙,๗๖๕.๑๖ 

(๒) การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม 

๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๓,๑๖๘.๐๘ ๙๒.๖๒ ๑๐๖,๘๓๑.๙๒ 

(๓) การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและ   
การคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ 

๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๐,๗๔๒.๐๐ ๔๕.๖๓ ๑,๖๐๙,๒๕๘.๐๐ 

(๔) การบริหารกองทุนฯ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑๕,๖๘๓.๑๔ ๘๔.๓๔ ๑๑๔,๓๑๖.๘๖ 
รวม   ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๐๙,๘๒๘.๐๖ ๕๙.๐๔ ๒,๙๙๐,๑๗๑.๙๔ 

 กิจกรรมส ำคัญซ่ึงได้ด ำเนินกำร 
 (๑) จ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
(คณะกรรมการ วลพ.) จ านวน ๒ ราย รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 (๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ : การประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ” เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา   

บทสรุปผู้บริหำร 



ข 
 

จ านวน ๒๔ แห่ง ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเพ่ือรณรงค์
ปรับทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๓) จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๒ รุ่น ให้แก่
ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  
ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๑๑๑ คน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และสร้างการยอมรับเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ การด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่
บุคคล หรือองค์กรเครือข่ายต่างๆ ได้  
 (๔) ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ 
(Facebook และ Youtube) ภายใต้แนวคิดต้นแบบบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๖ เรื่อง 
 (๕) สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน/องค์กร (มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กร สาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน) เพ่ือด าเนินโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ จ านวน ๒๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๗๔๒ บาท 
 (๖) ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนฯ  
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ส่วนที่ ๑ 
ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ 

กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
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 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ        
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการกระท าหรือไม่กระท าใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือ       
เพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล              
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และเป็นหลักประกันว่าทุกเพศจะได้รับการปฏิบัติและดูแล
จากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

 พระราชบัญญัติฯ นี้ มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) รับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย มาตรการ แผนปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย ก าหนดแนวทาง              
ในการให้ความช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ และมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)         
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน โดยก าหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือเป็นทุน
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมเท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา ๒๘) ในการด าเนินกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ       
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศเพ่ือการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้งเพ่ือการติดต่อและประสานงานกับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (มาตรา ๓๐) 

วิสัยทัศน์ของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

 เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 
พันธกิจของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

๑. ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
๒. สนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย เพ่ือคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหา    

การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
๓. สร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

 

ส่วนที่ ๑ ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์กองทนุส่งเสรมิควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 



๓ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เป้าประสงค ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ

แห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๒. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค ์ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 
กำรบริหำรงำนของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

 กองทุนฯ ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และ            
มีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ (มาตรา ๓๑) โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ สทพ. แต่งตั้ง          
จ านวน ๔ คน ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความ        
เท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๓ คน  และด้านการบริหารกองทุน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการให้รองอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในกรม จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ (มาตรา ๓๑) 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา ๓๓) 

๑. บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการระดม
ทุน การลงทุน การจัดหาประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
สทพ. ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

๒. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ.ก าหนด 

๓. รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 
 
 
 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรบริหำรงำนกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

 



๕ 
 

 
 
 

กำรบริหำรงำนของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

 กองทุนฯ ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และ            
มีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ (มาตรา ๓๑) โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ สทพ. แต่งตั้ง          
จ านวน ๔ คน ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความ        
เท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๓ คน  และด้านการบริหารกองทุน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการให้รองอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในกรม จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ (มาตรา ๓๑) 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา ๓๓) 

๑. บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับ
การระดมทุน การลงทุน การจัดหาประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการ สทพ. ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

๒. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ.ก าหนด 

๓. รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ กำรบริหำรงำนกองทุนส่งเสรมิควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 



๖ 
 

 

 

 คณะกรรมกำรบริหำร 
กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียม

ระหว่ำงเพศ 

 

     
     
      

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ 

กลั่นกรองโครงกำร 

  คณะอนุกรรมกำรติดตำม 
และประเมินผลโครงกำร 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

ผู้บริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

(ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ) 
 
 

    
 กลุ่มบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกกำรบริหำรงำนกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 



๗ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทน 
กรมบัญชีกลำง 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) 

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผอ.กองจัดท างบประมาณ 
ด้านสังคม ๓ 

ผอ.กองก ากับและพัฒนา
ระบบเงินนอกงบประมาณ 

ผู้แทน 
ส ำนักงบประมำณ 

ผูท้รงคุณวุฒิด้ำน 
กำรบริหำรกองทุน 

ผูท้รงคุณวุฒิด้ำนกำรส่งเสริม 
ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

นางอัญชลี มีมุข นางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ 

นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ 

นายนรินทร์ กรินชัย 

กรรมการและเลขานุการ (รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
 

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับผิดชอบกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(นางสาววิจตา รชตะนันทิกุล) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๑. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์) 

๒. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ (นางฤทัย ใหม่จันทรท์อง) 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนกรมบัญชีกลำง 

โครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร 

ประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

(รองอธิบดกีรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 

อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผู้แทนส ำนักงบประมำณ 

นายนรินทร์ กรินชัย 
 

 

กรรมการและเลขานุการ  
 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสรมิความเทา่เทียมระหว่างเพศ  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน่วยงำนภำยนอก สค. หน่วยงำนภำยใน สค. 

ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริม
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

เลขำนุกำรกรม 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฏหมำย 

นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ 

นางอัญชลี มีมุข 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเทา่เทียมระหว่างเพศ จ านวน ๑ คน 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนกรมบัญชีกลำง 

โครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 

(รองอธิบดกีรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 

อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

นายนรินทร์ กรินชัย 
 

 

กรรมการและเลขานุการ  
 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสรมิความเทา่เทียมระหว่างเพศ  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน่วยงำนภำยนอก สค. หน่วยงำนภำยใน สค. 

ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริม
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์
และแผนงำน 

เลขำนุกำรกรม 

นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ 

นางอัญชลี มีมุข 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเทา่เทียมระหว่างเพศ จ านวน ๒ คน 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฏหมำย 

นางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ 



๑๓ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ อัตราก าลังกองทุนฯ เป็นข้าราชการจากกลุ่มบรหิารกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ปัจจุบัน มีข้าราชการปฏิบัติงาน ๗ อัตรา (หญิง ๕ อัตรา, ชาย ๒ อัตรา) และลูกจ้างช่วยปฏิบัติงาน ๒ อัตรา (หญิง) 

อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว 

(ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ) 

ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ  

(ผู้บริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ) 

กลุ่มบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ (ข้ำรำชกำร ๑ อัตรำ)  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  

งำนกำรเงินและบัญชี

(ข้ำรำชกำร ๒ อัตรำ) 

งำนนโยบำยและแผน 

(ข้ำรำชกำร ๓ อัตรำ) 
งำนกฎหมำย (สค.) 

 งานการเงินและบัญชีกองทุน 

 จัดท าข้อมูลทางบัญชแีละรายงาน 

 งานด้านพัสดุ จัดซ้ือจัดจา้ง 

 ควบคุมการเบิกจา่ยพัสด ุ– 
ครุภัณฑ์ 

 จ่ายเงินช่วยเหลอื ชดเชยและ
เยียวยาแก่ผู้เสียหาย  
ตามค าสั่ง วลพ. 

 จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ ตาม
มติ คกก.บริหารกองทุนฯ 
 

 งานยุทธศาสตร์/แผนงาน/
งบประมาณประจ าปี/ตวัชี้วัด 

 จัดประชุมกรรมการต่าง ๆ 

 การระดมทุน 

 พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับ
เงินสนับสนุน 

 ติดตามประเมินผลโครงการ 

 การรายงานผลในภาพรวม/
รายงานประจ าป ี
 
 

 วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับกองทุน 

 งานนิติกรรม สัญญา 

 ด าเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ         
ที่อยู่ในอ านาจของกองทุน 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 (ข้ำรำชกำร ๑ อัตรำ) 

กลุ่มตรวจสอบ

ภำยใน (สค.) 

 งานธุรการ สารบรรณ 

 งานบริหารการประชุม 

 งานการเจ้าหนา้ที่ เงินเดือนและ
สวัสดิการของพนกังานกองทุน 

 ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่งาน
ในภาพรวมของกองทุน 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงบุคลำกรกองทุนส่งเสรมิควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ 

 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
ผลกำรด ำเนนิงำนกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

 



๑๗ 
 

 

 

๓.๑ กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติและควำมไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด าเนินงาน   
ภายใต้เป้าหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กิจกรรมส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 
 (๑) กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยำหรือบรรเทำทุกข์แก่ผู้เสียหำยจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติ       
โดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) จ านวน ๒ ราย รวมเป็นเงิน 
๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) สรุปได้ ดังนี้ 

ล ำดั
บ 

เรื่องที่ย่ืนค ำร้อง มติคณะกรรมกำร วลพ. มติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ 

๑ การกีดกัน จ ากัดสิทธิประโยชน์ 
และการจ ากัดสิทธิในการแต่ง
กายตามเพศสภาพ 

มติคณะกรรมการ วลพ. ให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับการ
ชดเชยและเยียวยาจากกองทุนฯ ด้วยเหตุที่ผู้ร้อง
ได้รับความเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (ค่าพาหนะ
รถรับจ้างในการเดินทางไปกลับร.พ. รามาธิบดี 
๓,๐๐๐ บาท และค่าชดเชยความเสียหายทาง
จิตใจทีเ่กิดกับผู้ร้อง เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ      
ได้จัดประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาฯ 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาทตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

๒ การถูกเลือกฏิบัติในกาแสดงออก
ที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
(เรื่องการไว้ทรงผม และการ 
แต่งกาย) 

มติคณะกรรมการ วลพ. ให้ผู้ ร้องได้รับการ
เยียวยาจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ด้วยเหตุที่ผู้ร้องได้รับความเสียหาย
จากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นเงิน 
๑๒,๐๐๐ บาท 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ      
ได้จัดประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาฯ 
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาทตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

 
 

ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนนิงำนกองทุนส่งเสรมิควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 



๑๘ 
 

  ส าหรับสถิติข้อมูลการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ จ านวน ๕๖ ค าร้อง 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) สรุปได้ ดังนี้ 

ปี ค ำร้อง มีค ำวินิจฉัยแล้ว ถอนค ำร้อง อยู่ระหว่ำง 
กำรพิจำรณำ 

ไม่รับพิจำรณำ 

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

 

 (๒) กำรคุ้มครองและป้องกันมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ (Prevention) 
  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้    
มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : การประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา   
ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเพ่ือรณรงค์ปรับทัศนคติและสร้าง
การยอมรับของสังคมในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ กิจกรรมส าคัญประกอบด้วย 

 พิธีลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ “กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและขจัดกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่ำงเพศ” โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม      
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัด       
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” และมอบนโยบายการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม       
โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ     
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือตอบสนองการแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ๓ ประเด็น คือ (๑) การปรับทัศนคติและค่านิยมในการสร้างการยอมรับเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ของสังคม (๒) การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ (๓) การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง  
อันเนื่องมาจากเพศ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔ แห่ง สถาบันการศึกษา จ านวน ๕ แห่ง และ
ภาคเอกชน จ านวน ๑๕ แห่ง รวมจ านวน ๒๔ แห่ง ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ เพ่ือด าเนินการตามแนวปฏิบัติ
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศใน ๖ ประเด็น ดังนี้                   



๑๙ 
 

(๑) การแต่งกาย ตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะของบุคคล (๒) การจัดพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ของบุคคลทุกเพศวัย (๓) การประกาศรับสมัครงานและก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน ที่ไม่ให้น า
ลักษณะเฉพาะทางเพศมาก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการประกาศรับสมัครงาน (๔) การใช้ถ้อยค า ภาษาและ
กิริยาท่าทาง ในการลดทอนคุณค่าของบุคคลแต่ละกลุ่มเฉพาะ (๕) การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่ควรมีการกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ และ (๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ     
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
  หน่วยงำนที่ร่วมลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ฯ จ ำนวน ๒๔ หน่วยงำน ประกอบด้วย 

ภำครัฐ/และรัฐวิสำหกจิ สถำบนักำรศึกษำ ภำคเอกชน 
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงมนุษย ์
๒. ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
๓. บริษัท รถไฟฟา้ ร.ฟ.ท. จ ากัด 
๔. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

๑. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
๒. มหาวทิยาลัยนเรศวร 
๓. มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
๔. มหาวทิยาลัยทกัษิณ  

วิทยาเขตพัทลุง 
๕. มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

๑. บจก. ปูนซิเมนต์ไทย (มหาชน) 
๒. บจก. สหพัฒนพบิูล (มหาชน) 
๓. บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) 
๔. บจก. แอมบาสเดอร ์เวิลด ์
๕. บจก. กลุ่มเซ็นทรัล  
๖. บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
๗. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK) 
๘. กรุงศรี คอนซูมเมอร ์

๙. สมาคมเครือข่ายธุรกจิ SME รุ่นใหม ่
๑๐. บจก. อเด็คโก ้เพชรบุรีตัดใหม ่
๑๑. บจก. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ 
๑๒. บจก. สยามพลัสโคโค่นัทออยล์ 
๑๓. บจก. เคเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
๑๔. บจก. ไบรท์ แอนด์ ไชน์ (ว้าวคลินิก) 
๑๕. บจก. พีบี. สมาร์ทฟาร์เมอร์ 

(มหาชน) 

จ ำนวน ๔ แหง่ จ ำนวน ๕ แหง่ จ ำนวน ๑๕ แห่ง 

 
 กำรเสวนำวิชำกำร หัวข้อ “แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและขจัดกำรเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้ร่วมกำรเสวนำ ประกอบด้วย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมความ      

เท่าเทียมระหว่างเพศ นายปัญญา กางกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
ระหว่างเพศ นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ดร. ชเนตตี ทินนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
โดยมีนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด าเนินการเสวนา  

ส ำหรับสำระส ำคัญของกำรเสวนำ มีการกล่าวถึงประสบการณ์ในการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศในบทบาทหน้าที่ตนเองรับผิดชอบ สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจากการมีอคติเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งส่งผล       
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยเหตุแห่งเพศ รวมทั้งคาดหวังให้ภาครัฐและกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนด
ทิศทางและขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

   กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม รวมจ ำนวน ๔๐๔ คน แบ่งเป็น หญิง ๒๗๗ คน และชาย ๑๒๗ คน  
 



๒๐ 
 

 สรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่ร่วมลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ “กำรส่งเสริม
ควำมเสมอภำคและขจัดกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ” 

ภายหลังจากที่ ๒๔ หน่วยงานได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ แล้ว ได้มีการด าเนินงานหรือ
จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ฯ และได้รายงานผลการด าเนินงานให้        
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้รับทราบ โดยมีหน่วยงานที่ได้รายงานผลการด าเนินงานตามประกาศ
เจตนารมณ์ฯ แล้วจ านวน ๑๗ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ด าเนินการในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/ครบทั้ง ๖ ด้าน 
ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

(๑) หน่วยงานที่ด าเนินการครบทั้ง ๖ ด้าน   จ านวน   ๑๓  หน่วยงาน 
(๒) หน่วยงานที่ด าเนินการใน ๔ ด้าน    จ านวน     ๒  หน่วยงาน 
(๓) หน่วยงานที่ด าเนินการใน ๓ ด้าน    จ านวน     ๑  หน่วยงาน 
(๔) หน่วยงานที่ด าเนินการใน ๒ ด้าน    จ านวน     ๑  หน่วยงาน 

ที ่ หน่วยงำน 
ด้ำน 

รวม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์       ๖ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       ๖ 
๓ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด       ๓ 
๔ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)       ๖ 
๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ๖ 
๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร       ๖ 
๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       ๖ 
๘ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง       ๖ 
๙ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยู่ในระหว่างรอการรายงานผลการด าเนินงาน 

๑๐ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)       ๖ 
๑๑ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)       ๔ 
๑๒ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)       ๖ 
๑๓ บริษัท แอมบาสเดอร์ เวิลด์ จ ากัด อยู่ในระหว่างรอการรายงานผลการด าเนินงาน 
๑๔ กลุ่มเซ็นทรัล       ๖ 
๑๕ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด       ๒ 
๑๖ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)       ๔ 
๑๗ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ อยู่ในระหว่างรอการรายงานผลการด าเนินงาน 



๒๑ 
 

ที ่ หน่วยงำน 
ด้ำน 

รวม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑๘ กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ อยู่ในระหว่างรอการรายงานผลการด าเนินงาน 
๑๙ บริษัท อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จ ากัด       ๖ 
๒๐ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด       ๖ 
๒๑ บริษัท สยามพลัสโคโค่นัทออยล์ จ ากัด       ๖ 
๒๒ บริษัท เคเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยู่ในระหว่างรอการรายงานผลการด าเนินงาน 
๒๓ บริษัท ไบรท์ แอนด์ ไชน์ จ ากัด (ว้าวคลินิก) อยู่ในระหว่างรอการรายงานผลการด าเนินงาน 
๒๔ บริษัท พีบี. สมาร์ทฟาร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) และ 

บริษัท บีพี. สมาร์เอ็นเนอยี จ ากัด 
อยู่ในระหว่างรอการรายงานผลการด าเนินงาน 

รวมจ ำนวนหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนในแต่ละด้ำน ๑๕ ๑๔ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๖  
 
 
๓.๒ กำรปรับทัศนคติและค่ำนิยมเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศของสังคม 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด าเนินงาน   
ภายใต้เป้าหมายการปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม กิจกรรมส าคัญประกอบด้วย 
             (๑) กำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ จ านวน ๒ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอิสติน 
กรุงเทพฯ และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ       
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และสร้างการยอมรับเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ            
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสามารถน าความรู้ความเข้าใจ    
ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่บุคคล หรือองค์กรเครือข่ายต่างๆ ได้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  ผู้แทนส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๑ คน แบ่งเป็น 
หญิงจ านวน ๗๘ คน และชายจ านวน ๓๓ คน   

รูปแบบการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็นการบรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ หัวข้อหลักในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย  



๒๒ 
 

 

 

 

ล ำดับ หัวข้อกำรสัมมนำ รูปแบบ วิทยำกร หมำยเหตุ 
๑ บทบาทกองทุนฯ กับการส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ในสังคม 

การบรรยาย นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ก าหนดการ 
ในการสัมมนา 
แต่ละครั้งมีการ
ปรับหัวข้อและ
ช่วงเวลาตาม
ความเหมาะสม 
และสอดคล้อง
กับบริบทของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๒ ความตระหนักในประเด็น 
เพศภาวะและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ (Gender/ 
Gender Equality) 

การบรรยาย 
และการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

รุ่นที่ ๑  
(๑) นายโสภณ แก้วล้อมทรพัย์ 
     นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
(๒) นายชยกร วิทยาเวช  
     นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

รุ่นที่ ๒ 
(๑) นางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้ คกก.บริหาร 
     กองทุนฯ 

๓ การปรับฐานคิดสู่ความเสมอภาค
ระหว่างเพศอย่างแท้จริง 

การบรรยาย 
และการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

นางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๔ พระราชบัญญัติความเท่เทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การบรรยาย นายปัญญา กางกรณ์  
กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

๕ บทบาท พมจ. และศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ในการพิจารณาเพ่ือขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

การบรรยาย 
และการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง  
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 
 

 

 



๒๓ 
 

จากการส ารวจระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสมัมนาฯ โดยแบ่งเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐ ระดับ 
(มากที่สุด = ๑๐ และน้อยที่สุด = ๑) สรุปผลได้ ดังนี้ 

ประเด็นกำรส ำรวจ รุ่นที่ ๑ (ค่ำเฉลี่ย)  รุ่นที่ ๒ (ค่ำเฉลี่ย) 
๑. ความรู้ที่ได้รับตรงความต้องการ ๘.๔๘๗๒ ๘.๒๔๓๒ 
๒. ความรู้ที่มีก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๖.๖๔๑๐ ๔.๙๔๕๙ 
๓. ความรู้ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ๘.๔๘๗๒ ๘.๓๕๑๔ 
๔. ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ ๘.๕๖๔๑ ๘.๓๒๔๓ 

จากข้อมูลการส ารวจระดับความรู้ดังกล่าว สามารถสรุปข้อมูลโดยเฉลี่ยได้ว่า กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้    
ตรงความต้องการ และภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้        
ที่ได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ 

 
             (๒) กำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
        กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความ

ตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือจัดท าหลักสูตรและคู่มือแกนกลางเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหลักคิดและ

สร้างการยอมรับเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายใช้จัดโครงการ/กิจกรรม     

ในพ้ืนที่ โดยจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องความ     

เท่าเทียมระหว่างเพศ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสมอภาค ชั้น ๒๓ ฝั่งบี อาคารมหานครยิบซั่ม 

ร่วมกับบุคลากร สค. และได้เสนอ (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ ต่อรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา     

ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีความเห็นให้ทบทวน 

กระบวนการจัดท า (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ : ส าหรับ

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 

             (๓) กำรพัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
        กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Facebook และ Youtube) ภายใต้แนวคิดการน าเสนอต้นแบบบันดาลใจ       
สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๗ เรื่อง ได้แก ่

๑) คุณพ่อเลี้ยงลูก : ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๒) อบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่ : อปท.ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๓) RB ประเทศไทย : องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 



๒๔ 
 

๔) เมื่อ มธ.ไฟเขียว ออกประกาศให้ นศ.แต่งกายตามเพศวิถี 
๕) ทุกเพศเสมอภาค นิสติและบัณฑติ ม.ทักษณิแต่งกายไดต้ามเพศวถิี 
๖) อเด็คโก้ Adecco องค์กรที่ใส่ใจเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
๗) เราจะเดินหน้าสู่ "ความเทา่เทียมระหว่างเพศ" ไปพร้อมๆ กนั! (รวมเนื้อหาจากทุกเรื่อง) 

 

  

  

 

 
 
 
 

 



๒๕ 
 

๓.๓ กำรแก้ไขปัญหำใช้ควำมรุนแรงและกำรคุกคำมด้วยเหตุแห่งเพศ 
 

  (๑) กำรสนับสนุนโครงกำรเพื่อส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ  
       กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เปิดโอกาสให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กร สาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน สามารถเสนอโครงการเข้ามาเพ่ือขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ส าหรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เพ่ือด าเนินโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ สรุปได้ ดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) 
๑. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ยื่นขอรับงบประมาณสนับสนุน จ านวน ๓๓ โครงการ ๖,๑๕๐,๕๒๕ 
๒. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๒๐ โครงการ 
    งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายเพื่อด าเนินโครงการฯ 

๑,๓๘๘,๕๑๕ 
๖๗,๑๐๐ 

 ดังนั้น กองทุนฯ จึงใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อสนับสนุนโครงกำรฯ ๑,๓๒๑,๔๑๕ 
 
  ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ได้ก าหนดให้ปรับลด
กลุ่มเป้าหมายของทุกโครงการลง เหลือไม่เกิน ๕๐ คน/โครงการ/รุ่น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ 
ถือเป็นการปรับลดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ยังสามารถด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ รวมทั้ง
ได้ประสานแจ้งเงื่อนไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งความประสงค์ว่าสามารถด าาเนินโครงการดังกล่าวได้ จึงเสนอ          
ให้คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

สรุปข้อมูลกำรสนับสนุนงบประมำณของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร สนับสนุน
งบประมำณ (บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ส่งคืนงบประมำณ 
(บำท) 

๑ เทศบาลต าบลปัถวี 
(จังหวัดจันทบุรี) 

โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ระดับชุมชน 

๖๙,๐๒๕ ๖๙,๐๒๕ - 

๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก 
(จังหวัดเชียงราย) 

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายด้าน 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ในพ้ืนที่ 

๑๘,๓๐๐ ๑๘,๒๕๐ ๕๐ 
(ส่งคืนงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 



๒๖ 
 

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร สนับสนุน
งบประมำณ (บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ส่งคืนงบประมำณ 
(บำท) 

๓ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีเมืองชุม 
(จังหวัดเชียงราย) 

โครงการท้องถิ่นยุคใหม่กับการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑๑๑,๔๐๐ ๑๑๑,๔๐๐ - 

๔ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม (มอส.) 
(กรุงเทพมหานคร) 

โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนน า 
“ความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 

๑๔๕,๘๐๐ ๑๔๕,๘๐๐ - 

๕ เทศบาลต าบล 
นาทวีนอก  
(จังหวัดสงขลา) 

โครงการท้องถิ่นยุคใหม่กับการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๘๕,๖๐๐ ๘๕,๖๐๐ ๒๗,๑๔๐ 
(ส่งคืนงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๖ เทศบาลต าบล 
ทุ่งสะโตก  
(จังหวัดเชียงใหม่) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๕,๗๐๐ ๒๔,๔๔๐ ๑๑,๒๖๐ 
(ส่งคืนงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๗ มูลนิธิเครือข่าย 

เพ่ือนกะเทย 

เพ่ือสิทธิมนุษยชน

(กรุงเทพมหานคร) 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเฝ้าระวัง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๙๒,๖๕๐ ๘๕,๓๘๗ ๙,๔๕๐ 
(ส่งคืน ๗,๒๖๓ 
งบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ส่งคืน ๒,๑๘๗ 
งบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๘ ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จังหวัดกาฬสินธุ์) 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๕,๕๕๐ ๑๑๕,๕๕๐ - 

๙ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศของครู 
ข้ามเพศในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เขตภาคใต้ตอนบน 

๑๗๑,๑๐๐ ๑๗๑,๑๐๐ - 



๒๗ 
 

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร สนับสนุน
งบประมำณ (บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ส่งคืนงบประมำณ 
(บำท) 

๑๐ โครงการสตรี 
นานาชาติพันธุ์ 
(จังหวัดเชียงราย) 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกและ
คณะท างานเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๑๒๐,๑๕๐ ๑๒๐,๑๕๐ - 

๑๑ สมาคมเมืองดาหลา
พัฒนาพี่น้องไทย 
(จังหวัดสงขลา) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ความรู้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๒,๓๕๐ ๗๗,๓๕๐ ๑๕,๐๐๐ 
(ส่งคืนงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๑๒ มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 
(กรุงเทพมหานคร) 

โครงการค่ายผู้น าการเรียนรู้
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖๐,๖๐๐ ๖๐,๖๐๐ - 

๑๓ เครือข่ายแม่ญิง
พะเยา 
(จังหวัดพะเยา) 

โครงการแม่ญิงยุคใหม่กับการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๔๗,๓๐๐ ๔๗,๓๐๐ - 

๑๔ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
ชอนสารเดช  
(จังหวัดลพบุรี) 

โครงการฝึกอบรมความเสมอภาค 
ทางเพศ 
 

๑๓,๐๐๐  ๑๓,๐๐๐  - 

๑๕ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
ในชุมชนต าบลคูขุด 
(จังหวัดสงขลา) 

โครงการฝึกอบรมแกนน าต าบล 
คูขุดเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศในครอบครัวและชุมชน 

๒๖,๘๐๐  ๒๖,๘๐๐  - 

๑๖ โรงเรียนยางนาดี
ราษฎร์ด ารง  
(จังหวัดชัยภูมิ) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๑,๙๕๐ ๒๑,๙๕๐ - 

๑๗ โรงเรียนวัดใหม่ 
ผดุงเขต 
(จังหวัดนนทบุรี) 

โครงการการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายครอบครัวและเยาวชนสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 

๑๗,๗๐๐ ๑๗,๗๐๐ - 

๑๘ องค์การบริหาร โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศต าบลน้ าแวน 

๑๘,๒๔๐ ๑๘,๒๔๐ - 



๒๘ 
 

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร สนับสนุน
งบประมำณ (บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ส่งคืนงบประมำณ 
(บำท) 

ส่วนต าบลน้ าแวน 
(จังหวัดพะเยา) 

๑๙ โรงเรียน 
บ้านเกาะทองสม 
(จังหวัดพัทลุง) 

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
 

๖๘,๖๐๐ ๖๔,๔๐๐ ๔,๒๐๐ 
(ส่งคืนงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๒๐ โรงเรียนบ้านทา่เนียน 
(จังหวัดพัทลุง) 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเทา่เทียม
ระหว่างเพศ 

๕๖,๗๐๐ ๕๖,๗๐๐ - 

รวมเป็นเงิน  ๑,๓๘๘,๕๑๕ ๑,๓๒๑,๔๑๕ ๖๗,๑๐๐ 
 

 (๒) กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ  

 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ         
ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ดังนี้ 
 ๑. ติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ  
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แบบ กทพ. ๓) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานมาครบ ๑๙ หน่วยงาน/องค์กร 
 ๒. การลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลโครงการโดยผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการ ใช้วิธีการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และแบบประเมินผล ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มีการลงพ้ืนที่ติดตามฯ 
จ านวน ๕ หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม มูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียง โครงการสตรีนานาชาติพันธ์ และเทศบาลต าบลนาทวีนอก 
 ๓. ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ Live ผ่าน Facebook โดยมีหน่วยงาน/องค์กรที่มีความพร้อม
และสะดวกในการ Live ผ่าน Facebook จ านวน ๗ หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ สมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย 
เครือข่ายแม่ญิงพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม โรงเรียนบ้านท่าเนียน โรงเรียนบ้านเกาะทองสม องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก และองค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช 
 
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรได้ ดังนี้  
 (๑) ลักษณะโครงกำร/กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงวิชาการ การอบรม และ
การรณรงค์ โดยใช้วิธีการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์ตรง การน าเสนอผลงาน        
การระดมสมอง บทบาทสมมุติ การเดินรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ การจัดท าแผน การศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของ



๒๙ 
 

ทุกโครงการจะเน้นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเพ่ือเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และคุ้มครอง 
ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เนื้อหาหลัก ได้แก ่

 การให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

และการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 การสร้างเครือข่ายการท างานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 (๒) กลุ่มเป้ำหมำย การด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่จะเป็นไปตามบริบทและสภาพปัญหาของพ้ืนที่นั้นๆ 
โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม เยาวชน/นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ไปจนถึง ผู้น าชุมชน ผู้น าสตรี เครือข่ายภาค
ประชาสังคม อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาหรือได้รับ
ผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑,๘๘๐ คน แบ่งเป็น เพศหญิง จ านวน ๙๕๙ คน    
เพศชายจ านวน ๗๖๙ คน ผู้มีความหลากหลายทางเพศจ านวน ๑๕๒ คน 

 (๓) ผลผลิตที่ได้ของโครงกำร จากการลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลโครงการการประเมินผล         
จากรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แบบ กทพ. ๓) และการ Live ผ่าน Facebook ของทั้ง               
๒๐ โครงการ แต่ละโครงการมีผลผลิตสอดคล้องตามที่ก าหนดในโครงการ 
 (๔) ผลลัพธ์ที่ได้ของโครงกำร จากการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายใน
การให้การสนับสนุนงบประมาณ สรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 
  ๔.๑) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ จากการประเมินผลลัพธ์ที่โครงการ พบว่า โครงการที่มีผลลัพธ์เชิงปริมาณ
เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จ านวนสื่อที่ผลิต จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบาย     
จ านวนแนวทาง 

  ๔.๒) ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ จากการประเมินผลลัพธ์ที่โครงการได้รับเมื่อเทียบของหน่วยงาน/
องค์กร การด าเนินงานท าให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่



๓๐ 
 

 

 

 

  
(๑) ผลลัพธ์ด้ำนบุคคล (๒) ผลลัพธ์ด้ำนครอบครัว (๓) ผลลัพธ์ด้ำนชุมชนและสังคม 

 ผู้ เข้าร่วมโครงการส่ วนใหญ่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
พระราชบัญญ้ติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และทราบ
สิทธิและความคุ้มครองของตนเอง 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง เพศ เพศสรีระ เพศ
สภาพ เพศวิถมีากขึ้น 

 สมาชิ กในครอบครั ว เกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ด ารงชี วิ ตกั บผู้ ที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศได้อย่าง
เข้าใจและมีความสุข 

 ชุมชนและสังคมมีความตระหนักเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศมีการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ท าให้
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

 เกิดเครือข่ายหรือกลไกการท างานด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศในชุมชนและสังคม เกิด
การบูรณาการการท างานกันในหลายภาคส่วนมากขึ้น 

 ชุมชนที่ร่วมโครงการมีแนวทางหรือเครื่องมือในการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 เกิดการตื่นตัวเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ จนเกิดเป็น 
Trend ของชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศในพ้ืนที่รับผิดชอบมากขึ้น เช่น มีการบรรจุ
แผนการด าเนินงานด้านนี้เข้าเป็นข้อบัญญัติของ
หน่วยงาน 

 ปัญหาการ เลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ย เ หตุ แห่ ง เพศ ใน
สถานศึกษา เริ่มได้รับความสนใจท าให้เกิดการริเริ่ม
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 สมาชิกชุมชนในพ้ืนที่โครงการบางพ้ืนที่เริ่มมีความ
เข้าใจและละเอียดอ่อนต่อการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศและการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๓.๔ กำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
 

      (๑) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ/คณะอนุกรรมกำร
ภำยใต้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ   

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ได้จัดประชุมฯ จ านวน ๘ ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

มติส าคัญ/ผลการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 
    (๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. รับทราบแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

(๑) แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นชอบ 

(๒) ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการและการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
๔. รับทราบความคืบหน้าการก าหนดตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การ 
    ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕. เห็นชอบการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 
    กองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ 
    แห่งเพศตามค าวินิฉัยของคณะกรรมการ วลพ. จ านวน ๒ ราย 
    รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
๗. เห็นชอบให้ทบทวนการจัดท า (ร่าง) แผนงบประมาณของกองทุนฯ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๓๒ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันที ่๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 
    (๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. รับทราบการรายงานผลการด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชย 
    และเยียวยาแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตามค าวินิฉัยของ 
    คณะกรรมการ วลพ. จ านวน ๒ ราย รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
    ต่อคณะกรรมการ สทพ. 
๓. รับทราบการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้กลุ่มบริหารกองทุนฯ 
    รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
๔. รับทราบมติการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการและการใช้จ่าย 
    งบประมาณของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ของคณะกรรมการ สทพ. 
๕. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
    ซึ่งได้รับการประเมินผลภาพรวม (เบื้องต้น) เท่ากับ ๓.๑๒๕๑ คะแนน 
    (เต็ม ๕ คะแนน) 
๖. เห็นชอบการแก้ไข/เพ่ิมเติมประกาศและค าสั่งของคณะกรรมการบริหาร 
   กองทุนฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานของกรม (หน่วยงานต้น 
   สังกัด) และให้การปฏิบัติงานกองทุนฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
    (๑) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนฯ 
    (๒) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
    (๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
    (๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
         และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและสินทรัพย์ของกองทุนฯ  
 
 



๓๓ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
๗. เห็นชอบการรด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
   งบประมาณในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. เห็นชอบการทบทวนการจัดท า (ร่าง) แผนงบประมาณของกองทุนฯ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันที ่๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 
    (๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. รับทราบการด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมประกาศและค าสั่งของคณะ 
    กรรมการบริหารกองทุนฯ (ออกประกาศ/ค าสั่ง เรียบร้อยแล้ว) 
๓. รับทราบการก าหนดแนวทางพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
    เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของคณะอนุกรรมการพิจารณา 
    กลั่นกรองโครงการ 
๔. รับทราบการจัดกิจกรรมคุ้มครองป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
     โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
๕. อนุมัติงบประมาณที่หน่วยงาน/องค์กรเสนอโครงการเพ่ือส่งเสริมความ 
    เท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๗๐๕,๓๐๐ บาท 
๖. ประสาน กอ.รมน. เพ่ือหารือการจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
    เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่เจ้าหน้าที่สัสดีก่อนที่จะมี 
    การคัดเลือกทหารกองเกินฯ 
 
 
 
 



๓๔ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที ่๒๘ เมษำยน ๒๕๖๓ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 
    (๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. รับทราบการชะลอการจัดประชุมสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื่องความ   
    เท่าเทียมระหว่างเพศให้เจ้าหน้าที่สัสดีก่อนที่จะมีการคัดเลือกทหาร 
    กองเกินฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 
๓. รับทราบการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม 
    ความเท่าเทียมระหว่างเพศของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณา 
    อนุมัติงบประมาณสนับสนนุจากกองทุนฯ ดังนี้ 

(๑) หน่วยงาน/องค์กรแจ้งขอยกเลิกการท าสัญญา 
(๒) หน่วยงาน/องค์กรแจ้งก าหนดระยะเวลาด าเนนิโครงการ/แจง้ความ

ประสงค์ขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-๑๙ 

๔. ก ากับ/ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผล 
    การด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ 
๕. รับทราบรายงานผลการจดักิจกรรมคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการ 
    เลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
๖. อนุมัติงบประมาณที่หน่วยงาน/องค์กรเสนอโครงการเพ่ือส่งเสริมความ 
    เท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๖๘๖,๕๐๐ บาท 
๗. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ 
    ประจ าปี ๒๕๖๓ จากกิจกรรมที่ ๑ การขจัดการเลือกปฏิบัติและความ 
    ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่ ๓ การแก้ไขปัญหาใช้ 
    ความรุนแรงและคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. เห็นชอบการถอนเรื่องการตรวจสอบคู่มือระบบบัญชีกองทุนฯ 
    จากกรมบัญชีกลาง และขอเพ่ิมจ านวนเงินสะสมสูงสุดของกองทุนฯ  



๓๕ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
    และให้จัดส่งข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวส่งให้ 
    กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๙. เห็นชอบแผนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
    ในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และเห็นชอบแผนงานสร้างความ 
    ตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๑๐. เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ระยะ ๓ ปี (ประจ าปี 
      ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      กองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๑๑. เห็นชอบการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของบุคลากรกองทุนฯ 
๑๒. เห็นชอบประเมินผลผู้บริหารกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๑๓. เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
      และให้หน่วยตรวจสอบภายใน สค. ท าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
      ของกองทุนฯ พร้อมมอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ วิชัยธรรม  
      นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
      ด้านการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ 
 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันที ่๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 
    (๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงและ 
    ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี ๒๕๖๓  
    ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
๓. รับทราบการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม 
    ความเท่าเทียมระหว่างเพศของ หน่วยงาน/องค์กรแจ้งก าหนด ระยะ 
    เวลาด าเนินโครงการ/แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนระยะเวลาด าเนิน 



๓๖ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
    โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 
๔. รับทราบมติของคณะกรรมการ สทพ. ซึ่งเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติ 
    การและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
    ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เสนอ 
๕. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี  
    ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการประเมินผลภาพรวม (ฉบับสมบูรณ์) เท่ากับ  
    ๓.๐๙๕๑ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) 
๖. อนุมัติงบประมาณที่หน่วยงาน/องค์กรเสนอโครงการเพ่ือส่งเสริมความ 
    เท่าเทียมระหว่างเพศ จ านวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๓,๕๔๐ บาท 
๗. เห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ 
    (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
๘. เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย 
    โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ   
 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันที ่๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 
    (๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ก ากับ/ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผล 
    การด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 
๓. รับทราบการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม 
    ความเท่าเทียมระหว่างเพศของ หน่วยงาน/องค์กรแจ้งแจ้งความ 
    ประสงค์ขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ 
    การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 
๔. รับทราบรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทาง 
    การด าเนินงานของกองทุนฯ 



๓๗ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
๕. เห็นชอบการส ารวจระดับความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศในสังคม 
๖. เห็นชอบให้ทบทวนกระบวนการจัดท า (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมสร้าง 
    ความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ : ส าหรับวิทยากร 
    กระบวนการ (Facilitator) ตามข้อเสนอแนะ 
๗. รับทราบการก าหนดรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ จ านวน ๔ รอบ/ปี 
    และเหน็ชอบให้จัดล าดับประเด็นส าคัญ (Priorty Areas) ของโครงการ 
    ที่กองทุนฯ 
๘. เห็นชอบให้จัดล าดับประเด็นส าคัญ (Priority Areas) ของโครงการที่ 
    กองทุนฯ จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ ดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียม 
                 ระหว่างเพศ 
    ล าดับที่ ๒ โครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา 
                 มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
    ล าดับที่ ๓ โครงการจัดท าแผน รวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัย 
                 ด้านการส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
    ล าดับที่ ๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือด าเนินงาน 
                  ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๙. อนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ  
    ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยน างบประมาณจากกิจกรรมที่ ๑ เป็นเงิน  
    ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปจ้างที่ปรึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางและจัดท า 
    แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และ 
    แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๑๐. เห็นชอบการทบทวนแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
     ระหว่างเพศ และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ –  
     ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ รายปี 
 
 
 



๓๘ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันที ่๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 
    (๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. รับทราบ การจัดท าขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษาด าเนิน 
    โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของ 
    กองทุนฯ ระยะที่ ๑ 
๓. รับทราบ ผลการจัดสรรงบประมาณให้แกก่องทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจัดท าแผนปฏิบัติการและ 
    การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ สทพ. เพ่ือ 
    พิจารณาเห็นชอบ รวมเป็นเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. รับทราบ การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ     
    การด าเนินงานของกองทุนฯ 
๕. เห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
๖. เห็นชอบการก าหนดกระบวนการและระยะเวลาการด าเนินงาน 
    ของกองทุนฯ (จ านวน ๒ กระบวนการย่อย) 
๗. เห็นชอบการจัดท า (ร่าง) ตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล 
    การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันที ่๒๑ กันยำยน ๒๕๖๓ 
๑. ก ากับ/ติดตามรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
    ระหว่างเพศ (รายงานประจ าเดือน) ประกอบด้วย 
    (๑) รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ 
    (๒) รายงานการเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบยริหารจัดการเงินนอก 
         งบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) 

(๓) รายงานการจ่าย – รับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



๓๙ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. รับทราบการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริม 
    ความเท่าเทียมระหว่างเพศของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณา 
    อนุมัติงบประมาณสนับสนนุจากกองทุนฯ ขอเลื่อนระยะเวลาด าเนนิ 
    โครงการ (มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
๒. การรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ  
    (๑) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
         ของกองทุนฯ ประจ าป ี๒๕๖๓ รวมทั้งเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน  
         เป็นเงิน ๓,๘๗๐,๔๘๕.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๒ 
    (๒) ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 
         ของกองทุนฯ ประจ าป ี๒๕๖๓ ผลการประเมินตนเองรวม ๖ ด้าน  
         เท่ากับ ๓.๓๕ คะแนน  
๓. รับทราบรายงานผลตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔. เห็นชอบและอนุมัติโครงการของสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม 
    (ประเทศไทย) เป็นเงิน ๑๔๘,๖๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณของ          
    ปี ๒๕๖๔ และให้เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน โครงการดังกล่าวได้  
    เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ 
    สทพ.) มีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนส่งเสริม          
    ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี ๒๕๖๔ เรยีบร้อยแลว้ 
๕. เห็นชอบการปรับปรุงค าสั่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนี้ 

(๑) ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนฯ 
(๒) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

๖. เห็นชอบปรับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการอบรมสร้างความ 
    ตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือจัดท าคู่มือการขอรับเงิน 
    สนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ และสื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
๗. เห็นชอบหลักการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะ 
    กรรมการบริหารกองทุนฯ โดยเสนอให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  
    ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ คณะ 
 



๔๐ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ 
ได้จัดประชุมฯ จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

มติส าคัญ/ผลการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมฯ พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ จ านวน ๑๒ โครงการ และ     
ได้มีมติผ่านโครงการเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๙ โครงการ 
เป็นเงิน ๗๐๕,๓๐๐ บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณแก่หน่วยงาน/องค์กร
ดังกล่าว ต่อไป 
 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมฯ พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ จ านวน ๑๑ โครงการ และ     
ได้มีมติผ่านโครงการเพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๑๑ โครงการ 
เป็นเงิน ๘๑๐,๙๐๐ บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณแก่หน่วยงาน/องค์กร
ดังกล่าว ต่อไป 
 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมฯ พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ จ านวน ๘ โครงการ และ     
ได้มีมติผ่านโครงการเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๑ โครงการ 
เป็นเงิน ๑๔๓,๕๔๐ บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณแก่หน่วยงาน/องค์กร
ดังกล่าว ต่อไป 
 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมฯ พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ จ านวน ๓ โครงการ และ     
ได้มีมติผ่านโครงการเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๓ โครงการ 
เป็นเงิน ๑๔๘,๖๐๐ บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณแก่หน่วยงาน/องค์กร
ดังกล่าว ต่อไป 
 



๔๑ 
 

คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร มติส ำคัญ/ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ได้จัดประชุมฯ จ านวน ๑ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

มติส าคัญ/ผลการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
กำรประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ 
    การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. เห็นชอบรูปแบบรายงานการติดตามและปะเมินผลโครงการที่ได้รับการ 
    สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยให้ใช้ชื่อ “แนวทางการติดตาม 
    และประเมินผลโครงการ” ส าหรับการลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผล 
    จะเลือกโครงการขนาดใหญ่และโครงการที่มีประเด็นน่าสนใจ ต้องม ี
    ผู้แทนไม่เกิน ๓ คน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
๓. ให้น าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปทบทวน 
    ปรับปรุงรูปแบบของแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการ/ 
    รายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
    กองทุนฯ  
๔. ให้มีการปรับแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ          
    ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
 

 

      (๒) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียม 
ระหว่ำงเพศ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์     
การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการภายใต้กองทุนฯ ผู้แทนกองทุนต่างๆ ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผู้แทนหน่วยงานซึ่งเคย
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. รวมจ านวน ๓๕ คน
จากการประชุมฯ ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ การวิเคราะห์



๔๒ 
 

สภาพแวดล้อมองค์กรของกองทุนฯ (Swot Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกองทุนฯ สรุปได้ดังนี้ 
 ล ำดับที่ ๑ ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
 ล ำดับที่ ๒ หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ล ำดับที่ ๓ หน่วยงานที่เสนอโครงการเพื่อขับรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
 ล ำดับที่ ๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด                 

ผลกำรวิเครำะหศ์ักยภำพของกองทุนฯ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weakness) 
(๑) กองทุนฯ มีการก าหนดแนวทาง/ระเบียบการด าเนินงานในการ

ช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ชัดเจน 

(๒) กองทุนฯ มีงบประมาณรองรับการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา
ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

(๓) กองทุนฯ มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนความเท่า
เทียมระหว่างเพศเพ่ิมมากขึ้ นมีหน่วยงานร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

(๔) กองทุนฯ มีการให้ค าแนะน า มีระบบติดตามการด าเนินงานของ
กองทุนฯ และมีแนวทางการติดตามประเมินผลส าหรับหน่วยงาน
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ที่เป็นระบบ 

(๑) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในปัจจุบันยังไม่สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกองทุนฯ ได้เท่าที่ควร 

(๒) กองทุนฯ ไม่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
(๓) กองทุนฯ ไม่มีข้อมูลวิทยากรในระดับพ้ืนที่ในการถ่ายทอดความรู้

และสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๔) กองทุนฯ ไม่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

ในระดับพ้ืนที ่

โอกำส (Opportunities) ภัยคุกคำม (Threats) 
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้ามการเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ รวมทั้งพันธกรณี
ระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  รองรับการ
ด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(๒) สังคมไทยปัจจุบัน ยอมรับความสามารถของบุคคลโดยไม่ค านึงถึง
เรื่องเพศ และยอมรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น 

(๓) บทเรียนจากการด าเนินงานของกองทุนอ่ืนๆ ภายในกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สามารถเป็นแนวทางให้
กองทุนฯ เรียนรู้และปรับปรุงการด าเนินงานได้ 

(๑) ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่มีอคติทางเพศของคนในสังคม
ที่ฝั งรากลึกในสังคมไทยมาช้านานผ่านการอบรมเลี้ ยงดู              
ในครอบครัว การเรียนการสอน กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ไม่
ละเอียดอ่อนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

(๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ และวิกฤต  
ทางเศรษฐกิจท าให้กองทุนฯ ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ 

 



๔๓ 
 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
วิสัยทัศน์ เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
พันธกิจ ๑. ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

๒. สนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย เพื่อคุ้มครองป้องกัน 
    และแก้ไขปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
๓. สร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ๑. กำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
     เป้ำประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

ด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 ๒. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศกับภำคีเครือข่ำย 
    เป้ำประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นหุ้นส่วนในการ

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ๓. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศให้มีประสิทธิภำพ 
     เป้ำประสงค์ ๑. มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน 
๓. มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน 

 

 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมทั้งเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการและ    
การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี  ๒๕๖๔ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ          
แผนดังกล่าว เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) 
ภายในวงเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ต่อไป  

 

 

 



๔๔ 
 

      (๓) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ 
  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทาง    
การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์ 
พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหา อุปสรรค และ
ให้ข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ผู้แทนกองทุนต่าง ๆ ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงาน
ซึ่งเคยเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และบุคลากรกลุ่มบริหารกองทุนฯ รวมจ านวน ๔๘ คน จาก
การประชุมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ประกอบด้วย 
  (๑) ปัญหาเรื่องอคติทางเพศ ปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมไทย 
   (๒) ปัญหาการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 

ประเด็น สรุปควำมคิดเห็น 
ปัญหาเรื่องอคติทางเพศ ปัญหา
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ   
ในสังคมไทย 

ปัญหาเรื่องอคติทางเพศ ปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมไทยยังคงเกิดขึ้นอยู่ใน
ปัจจุบัน สรุปได้ ดังนี้ 
สถำนกำรณ์สังคม 
๑. ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีสถานการณ์ความรุนแรงมากกว่าการท าร้าย

ร่างกาย แต่ถึงขั้นท าให้เสียชีวิต และจากสถิติผู้ถูกกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่ยังเป็นผู้หญิง    
เกิดจากความเหลื่อมล้ าของอ านาจในการต่อรองระหว่างผู้ชายและผู้หญิง (ความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ) ที่ผู้หญิงด้อยกว่า 

๒. ปัญหาการถูกจ ากัดสิทธิ โอกาสในการท างาน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากมีความ
เชื่อแบบภาพเหมารวมว่าผู้หญิงมีภาระในการดูแลครอบครัว ไม่สามารถทุ่มเทท างานให้หน่วยงาน
ได้อย่างเต็มที่ จึงเลือกไม่รับหรือสนับสนุนผู้หญิงในการท างาน โดยเฉพาะการท างานในระบบ
ราชการ พบว่า ข้าราชการผู้หญิงในต าแหน่งระดับปฏิบัติงานมีจ านวนมาก แต่สามารถเข้าสู่
ต าแหน่งในระดับบริหารค่อนข้างน้อย นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า สัดส่วน
นักการเมืองผู้หญิงค่อนข้างน้อย สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังมีความเชื่อที่จ ากัด
ช่องทางในการแสดงศักยภาพของผู้หญิง   



๔๕ 
 

ประเด็น สรุปควำมคิดเห็น 
๓. ปัญหาการสื่อสารเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในมิติต่างๆ ในสังคม ยังมีการน าเสนอให้ความ

เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสร้างประโยชน์ให้เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ขณะที่การส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศมุ่งเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน  

สถำนกำรณ์ของเด็ก เยำวชนและสถำบันกำรศึกษำ 
๔. บุคลากรทางการศึกษายังขาดความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ และทราบข้อมูลเรื่อง

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่อนข้างน้อย ส าหรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้กับ  ทุกเพศ
อย่างเท่าเทียม แต่จากการท างานด้านการชดเชย  

๕. ครอบครัวยังไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ จากระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (การเยี่ยมบ้าน) พบว่า ครอบครัวยังไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลาย
ทางเพศท าให้เกิดปัญหาการดูแลบุตรหลานที่มีความหลากหลายทางเพศ เกิดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว เด็กไม่กล้าแสดงตัวตน  

๖. บุคลากรทางการศึกษา (ครู/อาจารย์) ยังขาดความเข้าใจในการดูแลเด็กที่มีความหลากหลาย     
ทางเพศ (LGBT) ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้จะถูกกดทับ ถูกกระท าความรุนแรงทางด้านจิตใจ ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (เชิงบวก - เมื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจะถูกยก
ย่องเป็นตัวอย่าง/เชิงลบ – ถูกประนาม ถูกมองเป็นตัวตลก)  

สถำนกำรณ์ในชุมชน 
๗. ครอบครัว/ชุมชนไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ เดก็ไม่สามารถแสดงตัวตนของตนเองได้เมื่อ

อยู่ในครอบครัวและ/หรือในชุมชน เนื่องจากยังมีมุมมอง ทัศนคติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสังคมไม่ยอมรับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าเด็ก 
เยาวชน หรือผู้ใหญ่ สามารถเลือกแสดงออกหรือมีพฤติกรรมทางเพศได้ตามท่ีตนเองต้องการได้ 
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็ถูกมองอย่างมีอคติ เช่น กระเทยมักมีความ
สนใจแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ ดังนั้น จึงพยายามไม่ให้ลูกหลานที่เป็นเด็กผู้ชายสนิทสนมกับกระเทย 
เนื่องจากกลัวว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 

๘. ผู้ชายมีโอกาสเข้าถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ มากกว่าผู้หญิงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิค - ๑๙ พบว่า หลายหน่วยงานแจกสิ่งอุปโภค/บริโภค โดยไม่ได้ค านึกถึงปัญหา
เฉพาะ และความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น พ่ีน้องอิสลาม ผู้หญิง ผู้ชาย เด็กอ่อน ผู้หญิงที่เป็น
ผู้ป่วยติดเตียง และจากการท างาน พบว่า ผู้ชายมีโอกาสเข้าถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 



๔๖ 
 

ประเด็น สรุปควำมคิดเห็น 
มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากมีภาพเหมารวมว่าผู้ชายคือหัวหน้าครอบครัว มีหน้าที่มารับการช่วยเหลือ 
โดยไม่ได้ตรวจสอบ ศึกษาข้อมูลว่าสมาชิกในครอบครัวต้องการความช่วยเหลืออะไร  

๙. การน ากรอบความคิดความเชื่อที่จ าแนกมนุษย์ออกเป็น ๒ เพศมาตัดสินคุณค่าของบุคคล การน า
กรอบผู้หญิงและผู้ชายมาจ ากัด ตีตราผู้หญิงและผู้ชายที่ไม่ได้แสดงออกตามที่สังคมคาดหวังหรือผู้
ที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การต่อว่ากะเทยที่ใส่กางเกง/กระโปรงสั้นว่าแสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม เนื่องจากน ากรอบความคิดว่าผู้หญิงต้องมีความเรียบร้อย ดังนั้น แม้เป็นกะเทยก็ควร
จะเรียบร้อยเหมือนผู้หญิง   

ปัญหาการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ 

ปัญหาการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ สรุปได้ดังนี้ 
๑. ขาดการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกองทุนฯ ประชาชน สังคมและหน่วยงานเครือข่าย

ยังไม่รู้จักกองทุนฯ ไม่รู้บทบาทภารกิจและข้ันตอนในการใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ  
๒. องค์กรพัฒนาเอกชน/หน่วยงานภาคประชาสังคมซึ่งมีการขับเคลื่อนเรื่ องความเท่าเทียม

ระหว่างเพศในสังคมอยู่แล้วรู้จักกองทุนฯ ค่อนข้างน้อย ไม่ทราบข้อมูลว่าสามารถเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได้ ท าให้ขาดเครือข่ายที่มีศักยภาพ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

๓. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ ท าให้การเสนอโครงการ
เป็นเรื่องยาก (ประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นเรื่องยาก การเขียนหลักการและเหตุผล
เพ่ือเสนอโครงการต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หรือความไม่
เท่าเทียมระหว่างเพศ) 

๔. การพิจารณาความเหมาะสมของการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานไปด าเนินโครงการ
ในพ้ืนที่ ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่างบประมาณที่สนับสนุนไปนั้นจะสามารถน าไป
ด าเนินการได้จริงและความเหมาะสมหรือไม่ บางครั้งอัตราค่าใช้จ่ายที่เสนอขอเป็นไปตาม
ระเบียบแต่ถูกปรับลดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ (งบประมาณในแต่ละรายการได้น้อย 
เวลาไปด าเนินการจริงท าได้ล าบาก) 

๕. หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) ไม่ทราบข้อมูลบทบาทภารกิจของกองทุนฯ และขั้นตอน
ในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และไม่สามารถหน้าที่
ความรับผิดชอบในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องจึงไม่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานเครือข่าย
ในชุมชน/พื้นท่ี 



๔๗ 
 

ประเด็น สรุปควำมคิดเห็น 
๖. ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนที่ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ 

ต้องเดินทางมาเซ็นสัญญาและรับเงินที่ส่วนกลางเท่านั้น (ขณะนี้มีการปรับแก้ไขแล้ว)  
๗. กองทุนฯ ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรบูรณาการท างาน

ร่วมกัน เนื่องจากการด าเนินงานด้านสังคมในมิติต่างๆ ในระดับพ้ืนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เช่น ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ เด็กและเยาวชนก็ควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียม    
ระหว่างเพศด้วย ดังนั้น หากหน่วยงานเครือข่ายเสนอของบประมาณจากกองทุนฯ แล้วไม่ได้รับ
การพิจารณา อาจสามารถเสนอโครงการไปยังกองทุนฯ อื่นๆ ได้ด้วย  

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนวทาง  
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ  
๑. การด าเนินงานเพ่ือสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศควรเริ่มต้นจาก ตัวเอง 

เริ่มต้นจากรักตัวเอง เข้าใจตัวเอง เคารพและภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง ควบคู่กับการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

๒. การสร้างความตระหนักรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และการเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
อย่างน้อยให้เข้าใจเรื่องสิทธิ์ว่าหากถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสามารถใช้สิทธิของตนได้ 

๓. การบูรณาการงานด้านสังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนในระดับ
พ้ืนที่ (บูรณาการประเด็น งบประมาณและการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับนโยบาย) 

๔. การผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในระยะแรก และขยายผล  สู่กับปรับทัศนคติ (สร้าง Mindset เรื่องความเท่า
เทียมระหว่างเพศภายในหน่วยงาน)  

๕. การประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกองทุนฯ 
- กองทุนฯ ส าคัญอย่างไร 
- กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นมาเพ่ืออะไร ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 
- ประชาชน/เครือข่ายสามารถเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ได้อย่างไร 

 
กำรเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯ 
๑. เสนอให้ใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนฯ ไปยังส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึน 
๒. ก าหนดกรอบแนวคิด (Theme) ในการท างานแต่ละปีให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกับ

เครือข่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างการรับรู้ต่อสังคมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  



๔๘ 
 

ประเด็น สรุปควำมคิดเห็น 
๓. มอบอ านาจให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสามารถลงนามใน

สัญญาแทนกองทุนฯ ได้ 
๔. หากผ่านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-๑๙ แล้ว เสนอให้มีการเพ่ิมจ านวน

กลุ่มเป้าหมายด าเนินโครงการได้มากกว่าจ านวน ๕๐ คน 
๕. จัดฝึกอบรมพัฒนาการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ร่วมกัน 
๖. ควรแจกแจงรายระเอียดอัตราค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการให้ชัดเจน (รายการใดเบิกได้-เบิก

ไม่ได้/เบิกได้กี่บาท) 
๗. เสนอให้กองทุนฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษาเรื่องระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณที่

เครือข่ายสามารถขอค าปรึกษาได้ 
๘. กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกองทุนฯ 

ต้องน าไปเทียบกับอัตราค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดด้วย 
๙. จัดฝึกอบรมพัฒนาการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ร่วมกัน 
 
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 
๑. กองทุนฯ ภายใน พม. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนปัญหา-อุปสรรคในการ

ด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
๒. กองทุนฯ ภายใน พม. ควรปรับแบบฟอร์มการเสนอโครงการและแนวทางการเสนอโครงการ

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ร่วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 
ผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณของ 

กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 



๕๐ 
 

๔.๑ แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ  

     ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 
 

รำยกำร งบประมำณ 
ที่จัดสรร(บำท) 

ก่อหนี้ผูกพัน ผลกำรเบิกจ่ำย
สะสม (บำท) 

ผลเบิกจ่ำยและ
ก่อหนี้ผูกพัน

(บำท) 

ร้อยละ 
กำร

เบิกจ่ำย 

ร้อยละผล
เบิกจ่ำยและ
ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมำณ 
คงเหลือ (บำท) 

กิจกรรมท่ี ๑ กำรขจัด 
กำรเลือกปฏิบัติและควำม 
ไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 

๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๒๓๔.๘๔ ๙๙๐,๒๓๔.๘๔ ๒๒.๘๐ ๔๖.๐๖ ๑,๑๕๙,๗๖๕.๑๖ 

๑.๑ การช่วยเหลือชดเชย
และเยียวยาหรือบรรเทา
ทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ 

๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๕๔๒,๐๐๐.๐๐ ๒.๕๕ ๓๒.๘๔ ๑,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ 

๑.๒ การคุ้มครองและ
ป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๔๘,๒๓๔.๘๔ ๔๔๘,๒๓๔.๘๔ ๘๙.๖๕ ๘๙.๖๕ ๕๑,๗๖๕.๑๖ 

กิจกรรมท่ี ๒ กำรปรับ
ทัศนคติและค่ำนิยม
เกี่ยวกับควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศของสังคม 

๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐  ๕๖๖,๗๑๐.๐๐ ๗๘๖,๔๕๘.๐๘ ๑,๓๕๓,๑๖๘.๐๘ ๕๓.๘๗ ๙๒.๖๒ ๑๐๖,๘๓๑.๙๒ 

๒.๑ สัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

   ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  - ๓๙๗,๕๘๓.๐๘ ๓๙๗,๕๘๓.๐๘ ๗๙.๕๒ ๗๙.๕๒ ๑๐๒,๔๑๖.๙๒ 

๒.๒ พัฒนาหลักสูตร 
การอบรมสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๔๙๘,๐๘๕.๐๐ - ๔๙๘,๐๘๕.๐๐ - ๙๙.๖๒ ๑,๙๑๕.๐๐ 

๒.๓ พัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 ๔๖๐,๐๐๐.๐๐  ๖๘,๖๒๕.๐๐ ๓๘๘.๘๗๕.๐๐ ๔๕๗.๕๐๐.๐๐ ๘๔.๕๔ ๙๙.๔๖ ๒,๕๐๐.๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ กำรแก้ไข
ปัญหำใช้ควำมรุนแรง 
และกำรคุกคำม 
ด้วยเหตุแห่งเพศ 

๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐  - ๑,๓๕๐,๗๔๒.๐๐ ๑,๓๕๐,๗๔๒.๐๐ ๔๕.๖๓ ๔๕.๖๓ ๑,๖๐๙,๒๕๘.๐๐ 



๕๑ 
 

รำยกำร งบประมำณ 
ที่จัดสรร(บำท) 

ก่อหนี้ผูกพัน ผลกำรเบิกจ่ำย
สะสม (บำท) 

ผลเบิกจ่ำยและ
ก่อหนี้ผูกพัน

(บำท) 

ร้อยละ 
กำร

เบิกจ่ำย 

ร้อยละผล
เบิกจ่ำยและ
ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมำณ 
คงเหลือ (บำท) 

๓.๑ การสนับสนุนโครงการ
เพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๓๕๐,๗๔๒.๐๐ ๑,๓๕๐,๗๔๒.๐๐ ๔๕.๖๓ ๔๕.๖๓ ๑,๖๐๙.๒๕๘.๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ กำรบริหำร
กองทุน 

 ๗๓๐,๐๐๐.๐๐  - ๖๑๕,๖๘๓.๑๔ ๖๑๕,๖๘๓.๑๔ ๘๔.๓๔ ๘๔.๓๔ ๑๑๔,๓๑๖.๘๖ 

๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุนฯ 

๕๑๙,๘๐๐.๐๐ - ๕๑๙,๘๐๐.๐๐ ๕๑๙,๘๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 

๔.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตร์และแผน 
ปฏิบัติการกองทุนฯ 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐  - ๗๖,๒๗๕.๑๔ ๗๖,๒๗๕.๑๔ ๔๒.๓๘ ๔๒.๓๘ ๑๐๓,๗๒๔.๘๖ 

๔.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยน/ 
ถอดบทเรยีนคณะ 
กรรมการ/คณะอนุ 
กรรมการ/คณะท างาน/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๓๐,๒๐๐.๐๐ - ๑๙,๖๐๘.๐๐ ๑๙,๖๐๘.๐๐ ๖๔.๙๓ ๖๔.๙๓ ๑๐,๕๙๒.๐๐ 

งบประมำณตำมแผน 
รวมทั้งสิ้น 

    ๗,๓๐๐,๐๐๐  ๑,๐๖๖,๗๑๐.๐๐ ๓,๒๔๓,๑๑๘.๐๖ ๔,๓๐๙,๘๒๘.๐๖ ๔๔.๔๓ ๕๙.๐๔ ๒,๙๙๐,๑๗๑.๙๔ 

งบประมาณ 
คงเหลือจากแผนฯ 

และรายได้จากการรับคืน
เงินสนับสนุนโครงการ 

๔๒๑,๔๐๐.๕๑  - - - - - ๔๒๑,๔๐๐.๕๑ 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๗,๗๒๑,๔๐๐.๕๑  ๑,๐๖๖,๗๑๐.๐๐ ๓,๒๔๓,๑๑๘.๐๖ ๔,๓๐๙,๘๒๘.๐๖ ๔๒.๐๐ ๕๕.๘๒ ๓,๔๑๑,๕๗๒.๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

๔.๒ ประมำณกำรงบประแสเงินสด กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓) 

 หน่วย : บำท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันท่ี ๑ ต.ค. ๖๒   ๗,๗๒๑,๐๘๒.๘๖ 
รายได้จากการคืนเงินสนับสนุนโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ ๓๑๗.๖๕ 
รับเงินหลักประกันสัญญา ๒๒,๘๗๕.๐๐ 
 ๗,๗๔๔,๒๗๕.๕๑ 
หัก รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓  
 ๑) จ่ายค่าช่วยเหลือ ชดเชยและเยยีวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผูเ้สียหายฯ              ๔๒,๐๐๐.๐๐  
 ๒) จ่ายค่าวัสดุส านกังาน ๑๒๗,๗๒๔.๐๐  
 ๓) จ่ายค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑๘,๐๐๐.๐๐  
 ๔) จ่ายค่าจัดประชุมคณะท างานการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓                ๒,๘๕๐.๐๐  
 ๕) จ่ายค่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ๘ ครั้ง ๑๘๙,๓๗๐.๐๐  
 ๖) จ่ายค่าจัดประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองโครงการ ๔ ครั้ง           ๗๘,๔๓๐.๐๐  
 ๗) จ่ายการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มี                  ๔๒๖,๖๓๔.๘๔  
     การเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ   
 ๘) จ่ายการสนับสนุนโครงการ จ านวน ๒๐ โครงการ ๑,๓๕๐,๗๔๒.๐๐  
 ๙) จ่ายค่าจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ  ๒๐,๒๓๐.๐๐  
 ๑๐) จ่ายค่าเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ จ านวน ๕ ครั้ง                      ๑๑๓,๑๓๖.๐๐  
 ๑๑) จ่ายค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรยีนแนวทางการด าเนนิงาน ๔๑,๒๐๘.๐๐  
       ของกองทุนฯ   
 ๑๒) จ่ายค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม     ๓๙๗,๕๘๓.๐๘  
       ระหว่างเพศ ๒ รุ่น   
 ๑๓) จ่ายค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ         ๔๖,๓๓๕.๑๔  
       กองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕   
 ๑๔) จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านทางFacebook Page ๒ งวด ๓๘๘,๘๗๕.๐๐  
   ๓,๒๔๓,๑๑๘.๐๖ 
   ๔,๕๐๑,๑๕๗.๔๕ 
รำยกำรผูกพันงบประมำณกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และคืนเงินหลักประกันสญัญำ   
 ๑) ผูกพันการจ้างผลติสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่่านทาง Facebook Page ๖๘,๖๒๕.๐๐  
 ๒) ผูกพันการจ้างจดัท าคู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ ๔๙๘,๐๘๕.๐๐  
     และสื่อประชาสัมพันธ์   
 ๓) ผูกพันการจ้างท่ีปรึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  
 ๔) คืนเงินหลักประกันสญัญา ๒๒,๘๗๕.๐๐  
   ๑,๐๘๙,๕๘๕.๐๐ 
ประมำณกำรเงินสดคงเหลือ  ๓,๔๑๑,๕๗๒.๔๕ 

 



๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๕ 
ผลกำรส ำรวจควำมตระหนักรู้ 

เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในสังคม 

 



๕๔ 
 

สรุปผลกำรส ำรวจระดับควำมตระหนักรู้เร่ืองควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในสังคม 
กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

 

 การด าเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓      
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม ก าหนดให้กองทุนฯ ด าเนินการส ารวจระดับความตระหนักรูเ้รื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในสังคม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน        
ที่ได้รับการอบรม และคนในพ้ืนที่ที่ได้รับการสร้างความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในปี ๒๕๖๒  
 กองทุนฯ ได้ด าเนินการพัฒนาแบบส ารวจระดับความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม    
โดยศึกษาทฤษฎีความตระหนักรู้และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  มุ่งเน้นการส ารวจความรู้ความเข้าใจและ     
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อประเด็นความ         
เท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมที่เกิดกับหญิงชายและผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งได้ด าเนินการทดสอบ      
ความเชื่อมั่นของ (ร่าง) แบบส ารวจระดับความตระหนักรู้ฯ โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน เพ่ือหา
ค่าความเชื่อมั่น (สัมประสิทธิ์แอลฟา) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๓๙ เมื่อพิจารณาค่าความ
เชื่อมั่นรายด้าน พบว่า ด้านระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม เท่ากับ ๐.๙๒๙ และ
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม เท่ากับ ๐.๘๗๗ ซึ่งมากกว่า ๐.๗๐๐ ดังนั้น จึงถือว่า 
(ร่าง) แบบส ารวจระดับความตระหนักรู้ฯ มีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มเป้าหมายจริงได้ จากนั้น    
ได้เสนอ (ร่าง) แบบส ารวจระดับความตระหนักรู้ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และได้รับความเห็นชอบในการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 กองทุนฯ ได้ด าเนินการส ารวจระดับความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ภาคเอกชนที่ได้รับการอบรม รวมทั้งประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กองทุนฯ ด าเนินการ ในปี ๒๕๖๒ จ านวนรวม ๑,๖๒๗ คน พบว่า กลุ่มเป้าหมายตอบแบบ
ส ารวจระดับความตระหนักรู้ฯ จ านวน ๙๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๘ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของการส ารวจระดับความตระหนักรู้ฯ ดังนี้ 
 
สภำพข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มเป้ำหมำย 
 เพศ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๐ รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๑๐ และเพศก าหนดเอง คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ตามล าดับ 



๕๕ 
 

 อำยุ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๖ – ๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๐ รองลงมามีอายุ
ระหว่าง ๔๖ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ และมีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ 
ปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๐ ตามล าดับ   
 ระดับกำรศึกษำ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๔๖.๒๐ รองลงมา         
มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ ๒๐.๓๐ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ร้อยละ ๑๖.๘๐             
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๖.๘๐ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ ๕.๔๐ มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๔.๑๐ และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๐.๓๐ ตามล าดับ 
 อำชีพ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ ๒๓.๖๐ รองลงมา
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๑๘.๕๐ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม ร้อยละ ๑๖.๗๐ เจ้าของกิจการ/อิสระ/
ค้าขาย ร้อยละ ๑๔.๙๐เกษตรกร ร้อยละ ๑๑.๙๐ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ ๕.๘๐ ว่างงาน ร้อยละ ๕.๕๐ นักเรียน/
นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ ๒.๒๐ และลูกจ้างเอกชน (บริษัท) ร้อยละ ๐.๘๐ ตามล าดับ 
 กำรรับทรำบข้อมูล/ข่ำวสำรเกี่ยวกับประเด็นหรือสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศจำก
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ พบว่า ส่วนใหญ่รบัทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ๓ ล าดับแรก ได้แก่ ล าดับที่ ๑ จากการเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา ร้อยละ ๑๙.๙๗ ล าดับที่ ๒ 
จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร้อยละ ๑๖.๑๓ และล าดับที่ ๓ จากสื่อออนไลน์ (YouTube, Facebook, 
Line) ร้อยละ ๑๕.๑๓ ตามล าดับ  
 
ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศของกลุ่มเป้ำหมำย 
 ผลกำรศึกษำระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศของกลุ่มเป้ำหมำยในภำพรวม 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๓๘๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากข้อค าถามทั้งหมด ๑๐ ข้อ พบว่า  
 ประเด็นเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศที่กลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก ได้แก ่
 ล ำดับที่ ๑ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ หมายถึง การที่บุคคลทุกเพศในสังคมมีสถานภาพที่เสมอภาคกัน      
โดยทั้งเพศหญิง เพศชาย หรือ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มีสิทธิต่างๆและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่พึงมี รวมทั้งได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาหรือการบริการของรัฐได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นของแต่ละบุคคลยังมีการใช้ 
“ความเสมอภาคระหว่างเพศ” ในความหมายเดียวกับ “ความเท่าเทียมระหว่างเพศ” มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้          
ความเข้าใจเท่ากับ ๘.๔๗๐๙ 
 ล ำดับท่ี ๒ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายถึง การกระท าหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิประโยชน์ใดๆ         



๕๖ 
 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรมเพราะเหตุที่บุคคลเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการ
แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจเท่ากับ ๘.๒๒๕๔ 
 ล ำดับที่ ๓ ความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริง จะเกิดขึ้นได้เมื่อการด าเนินการใดๆ ค านึงถึงความ
แตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเพศ วัย ความแข็งแรงทางกายภาพ ภาระหน้าที่ วิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ พ้ืนที่ ฯลฯ             
มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจเท่ากับ ๘.๑๙๗๙ 
 ประเด็นเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศที่กลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
น้อยที่สุด ๓ ล ำดับแรก ได้แก ่
 ล ำดับที่ ๑ เพศ (sex) เป็นการจ าแนกเพศของบุคคลโดยใช้อวัยวะที่ติดตัวมาแต่เกิดเป็นเกณฑ์ โดยทั่วไป        
มี ๒ เพศ คือเพศหญิง และเพศชาย แต่อาจมีบางรายที่มีอวัยวะเพศทั้ง ๒ เพศในบุคคลเดียวกันในลักษณะก้ ากึ่ง        
ทางชีววิทยาเรียกบุคคลที่มีลักษณะนี้ว่า กะเทยแท้ (true hermaphrodite) มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจเท่ากับ 
๗.๕๙๖๘ 
 ล ำดับที่ ๒ เพศภาวะ (gender) เป็นการจ าแนกเพศโดยสังคมเป็นผู้ก าหนดตามวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม 
รวมทั้งการกล่อมเกลาทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่แต่ละยุค ดังนั้น เพศภาวะจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา       
และเงื่อนไขของสังคมนั้นๆ เพศภาวะในสังคมหนึ่งอาจแตกต่างกับเพศภาวะในสังคมอ่ืนได้  มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้  
ความเข้าใจเท่ากับ ๗.๗๕๔๕ 
 ล ำดับที่ ๓ ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาโดยยื่นค าขอต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู้ความเข้าใจเท่ากับ ๗.๙๐๗๙ 
 
ระดับควำมตระหนักรู้เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในสังคมของกลุ่มเป้ำหมำย 
 ผลกำรศึกษำระดับควำมตระหนักรู้เรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในสังคมของกลุ่มเป้ำหมำยในภำพรวม 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๓.๒๗๙๙ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจากข้อค าถามทัง้หมด ๑๗ ข้อ พบว่า 

ประเด็นเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในสังคมทีก่ลุ่มเป้ำหมำยมีระดับควำมตระหนักรู้อยู่ในระดับ
มำกที่สุด และมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก ได้แก่ 

ล ำดับที่ ๑ ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศถือเป็นปัญหาของสังคม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่ความ
รับผิดชอบของบุคคลเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ     
แห่งเพศและส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริงในสังคม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๔.๗ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๗๕๗ 



๕๗ 
 

ล ำดับที่ ๒ ผู้หญิงหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรแจ้งความเพราะเป็น
เรื่องน่าอับอายและเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๒.๖ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐๖๙ 

ล ำดับที่ ๓ ควรละเว้นการใช้ถ้อยค า ภาษาและกิริยาท่าทางที่แสดงออกถึงการล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยาม 
อัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศภาวะของบุคคล เพราะเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้น 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๖.๗ เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘๓๑  

 
ประเด็นเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในสังคมทีก่ลุ่มเป้ำหมำยมีระดับควำมตระหนักรู้อยู่ในระดับ

น้อยที่สุด ๓ ล ำดับแรก ได้แก่ 
ล ำดับที่ ๑ การใช้เรือนร่างของผู้หญิงในละคร โฆษณาสินค้าหรือบริการ และสื่อต่างๆ เพ่ือดึงดูดผู้ชม/

ผู้บริโภค เป็นการตอกย้ าให้เห็นว่าสังคมให้คุณค่าเพศหญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ร้อยละ ๓๒.๙ ไม่เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๖๑๙ 

ล ำดับที่ ๒ หากให้อาจารย์ที่มีความหลากหลายทางเพศสอนในโรงเรียนอนุบาล จะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก 
เนื่องจากจะปลูกฝังบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ให้เด็กเล็ก พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๔.๑ ไม่เห็นด้วย     
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๗๐๔ 

ล ำดับที่ ๓ การลวนลามผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น หญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ กระเทย 
หญิงข้ามเพศ ชายข้ามเพศ ฯลฯ เป็นการไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นกัน พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ร้อยละ ๓๖.๗ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕๐๘ 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การจากส ารวจความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายเสนอให้กองทุนฯ ควรพัฒนารูปแบบ
ประชาสัมพันธ์ในเข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ 
(Awareness) เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายให้เครือข่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความเท่เทียมระหว่างเพศตามเจตนารมรณ์ของ
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มากขึ้น 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๖ 
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 



๕๙ 
 

สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ และน าผลส ารวจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการ     
มาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก คือ (๑) หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ (๒) หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม/สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ในสังคม (๓) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
และ (๔) ผู้ที่มาขอรับการช่วยเหลือเยียวยา โดยวิธีด าเนินการวิจัยของการศึกษาส ารวจครั้งนี้เป็นการวิจัย           
เชิงบรรยาย (descriptive research) ในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยมีก าหนดขอบเขต
การส ารวจ ดังนี้ 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ โดยค านวนตามหลักการ Yamane  
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ  
 

ล ำดับ หน่วยงำน/ผู้ใช้บริกำร ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน (หน่วยงำน/คน) 

๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ  

๓๗ ๒๔ 

๒ หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม/สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในสังคม 

๑๑๑ ๗๖ 

๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

๘๔ ๕๓ 

๔ ผู้ที่มาขอรับการช่วยเหลือเยียวยา  ๒ ๑ 
รวม ๒๓๔ ๑๕๔ 

 

n = N  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
 ๑ + Ne๒  N = ขนาดของประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 



๖๐ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในลักษณะการส ารวจ 
(Survey) โดยการใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แบ่งออกเป็น ๔ ฉบับ ดังนี้ 

แบบส ำรวจ กลุ่มเป้ำหมำย 
ฉบับที่ ๑ (Survey ๐๐๑) ส าหรับหน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุน 

จากกองทุนฯ 
ฉบับที่ ๒ (Survey ๐๐๒) ส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม/สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศในสังคม 
ฉบับที่ ๓ (Survey ๐๐๓) ส าหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ฉบับที่ ๔ (Survey ๐๐๔) ส าหรับผู้ที่มาขอรับการช่วยเหลือเยียวยา 

 
โดยแบบส ารวจฯ ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๑) ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
๒) ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยก าหนดวิธีการวิเคราะห์ผล โดยใช้การ

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
เพ่ือสรุปลักษณะตัวอย่างและใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลตามหลักการทางสถิติ 
 
สูตรกำรค ำนวน 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด x ๑๐๐ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 การใช้แบบส ารวจฯ ครั้งนี้ ก าหนดความพึงพอใจและความคิดเห็นตาม Likert Scale ออกเป็น ๕ ระดับ 
ซึ่งของแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผล ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรแปลผล 
ระดับท่ี ๑ ความพึงพอใจน้อยที่สุด ๑.๐๐ – ๑.๘๐ ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับท่ี ๒ ความพึงพอใจน้อย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ ความพึงพอใจน้อย 
ระดับท่ี ๓ ความพึงพอใจปานกลาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับท่ี ๔ ความพึงพอใจ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ ความพึงพอใจ 
ระดับท่ี ๕ ความพึงพอใจมากที่สุด ๔.๒๑ – ๕.๐๐ ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 และในส่วนของแบบส ารวจที่เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบส ารวจ สะท้อนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการบริการของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการวิเคราะห์แบบพรรณา 
ทั้งนี้ แบบส ารวจดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาทริสก่อนด าเนินการส ารวจ 
ซึ่งจากการประมวลผลการส ารวจ พบว่า 
 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ เมื่อพิจารณาร้อยละความ
พึงพอใจ (Top-Two-Box) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ และเม่ือพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการ พบว่า 
 กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ มีความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ เมื่อพิจารณาร้อยละความพึงพอใจ (Top-
Two-Box) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๑ 
 กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม/สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม        
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ เมื่อพิจารณาร้อยละความพึงพอใจ 
(Top-Two-Box) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๑ 
 กลุ่มที่ ๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ เมื่อพิจารณาร้อยละความพึงพอใจ       
(Top-Two-Box) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๓ 
 กลุ่มที่ ๔ ผู้ที่มาขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เมื่อพิจารณาร้อยละความพึงพอใจ (Top-Two-Box)      
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 
 



๖๒ 
 

สรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 
กลุ่มเป้ำหมำย ค่ำเฉลี่ยรวม  ร้อยละ 

ควำมพึงพอใจ 
ร้อยละควำมพึงพอใจ

(Top-Two-Box)       
๑. หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้งที่ได้รับ 
    และไม่ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนฯ 

๔.๔๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๕๘ 

๒. หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม/สร้างความตระหนักรู ้
    เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม         

๔.๓๗ ๘๗.๔๐ ๙๓.๑๑ 

๓. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรแีละครอบครัว ส านักงาน 
    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

๔.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๖.๕๓ 

๔. ผู้ที่มาขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามค าวินจิฉัย 
    ของคณะกรรมการ วลพ. 

๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภำพรวม ๔.๔๔ ๘๘.๘๐ ๘๖.๐๐ 
 

 
ประเด็นรำยกำรส ำรวจ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ  
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ 

รุ่นท่ี๑ รุ่นท่ี ๒ 
๑. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ๔.๗๕ ๔.๖๒ ๔.๓๕ ๔.๒๑ ๕.๐๐ 
๒. ด้านกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ ๔.๑๗ ๔.๔๙ ๔.๓๑ ๓.๙๖ ๕.๐๐ 
๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๓๐ ๔.๕๒ ๔.๒๓ ๓.๙๖ ๕.๐๐ 
๔. ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ ๔.๓๙ ๔.๔๗ ๓.๙๙ ๓.๙๖ ๕.๐๐ 

ภำพรวม ๔.๔๐ ๔.๕๒ ๔.๒๒ ๔.๐๐ ๕.๐๐ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบส ำรวจ สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น ควรเพ่ิมรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนและหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูล ควร

กระจายให้ทั่วถึงในระดับพ้ืนที่ 

(๒) ด้านการจัดกิจกรรม เช่น ควรเน้นเนื้อหาและน าโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาเป็นแนวทางไปปรับใช้ใน

การท างานจริง ควรปรับกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมมากขึ้น 



๖๓ 
 

(๓) ด้านความคาดหวังจากกองทุนฯ เช่น กองทุนฯ จะสร้างความเข้าใจให้พ้ืนที่เรื่องความเท่าเทียมระหว่าง

เพศให้ครอบคลุมได้ทุกพ้ืนที่และมีการน าไปด าเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง กองทุนฯ 

จะสนับสนุนงบประมาณโดยไม่มีข้อแม้มากมาย 

(๔) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กองทุนฯ ควรมีการส่งเสริมในระดับจังหวัด กองทุนฯ ต้องสร้างความเข้าใจกับ พมจ. 

ของแต่ละจังหวัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับโครงการที่ตอบสนองความต้องการ

ของแต่ละพ้ืนที ่จดัอบรมวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้  
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