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บทน า 

ส่วนที่ ๑ กรอบการก าหนดแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 ๑.๑ ความเป็นมาของการจัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ๑ 
 ๑.๒ ความจ าเป็นของการจัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ๒ 
 ๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ     ๔ 
 ๑.๔ อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ      ๖ 
       การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   

 ๑.๕ ยุทธศาสตร์และแผนทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   ๗ 
 ๑.๖ แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนระดับชาติ และทิศทางการพัฒนาในระดับสากล                  ๑๔ 
      กับแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ๑.๗ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ              ๑๕ 
 ๑.๘ การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ            ๑๕ 

ส่วนที่ ๒  แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 ๒.๑ แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ                    ๑๗ 
                  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
 ๒.๒ แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ              ๒๕ 
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทน า 

 

 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ โดยกองทุนฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา ๒๘) และก าหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์  (มาตรา ๓๐)  ดังต่อไปนี้                     
(๑) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๒) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้           
มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๓) เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่ง        
ตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖ (๔) เพ่ือการสอดส่องดูแลและ             
ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ (๕) เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๖) เพ่ือการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน และ (๗) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(สทพ.) เห็นสมควร ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
และมีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ (มาตรา ๓๑) โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ สทพ. แต่งตั้ง จ านวน ๔ คน 
ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
จ านวน ๓ คน  และด้านการบริหารกองทุน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ ให้รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในกรม จ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและเพ่ือให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ และ
บุคลากรของกองทุนฯ มีเป้าหมาย แนวทาง แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในอีก ๓ ปีข้างหน้าที่ชัดเจน กองทุนฯ จึงได้
จัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ที่สอดคล้องตาม
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยก าหนดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ และ  
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ในการก าหนดแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และอนุมัติแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๑ 
 

 

 
 

  แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จัดท าขึ้นภายใต้การศึกษาข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม       
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals - SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

๑.๑  ความเป็นมาของการจัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการกระท าหรือไม่กระท าใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ      
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการ
แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ        
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และเป็นหลักประกันว่าทุกเพศจะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคและ          
เท่าเทียมกัน  

 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม  
ระหว่างเพศ (สทพ.) รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนปฏิบัติงานให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ         
การปรับปรุงกฎหมาย ก าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ และมีกรมกิจการสตรี    
และสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน โดยก าหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมเท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา ๒๘) ในการด าเนินกิจกรรมหรือกิจการ   
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ         
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพ่ือการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้งเพ่ือการติดต่อและประสานงานกับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (มาตรา ๓๐) 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบให้กองทุนฯ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และต่อมาได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ กรอบการก าหนดแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 



๒ 
 

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น ซึ่งกองทุนฯ ได้ด าเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้กองทุนฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค.           
ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนกองทุนต่างๆ ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สังเกตการณ์ จ านวน ๓๘ คน  

 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในผลลัพธ์ที่ได้จากการทบทวนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และ
เห็นชอบให้ปรับชื่อแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป็นแผน
ขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพ่ือให้
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐* ซึ่งก าหนดให้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผน    
ระดับที่ ๑ เพียงฉบับเดียว ส่วนแผนที่จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ ๓     
1   

๑.๒  ความจ าเป็นของการจัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 จากสถิติข้อมูลการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พบว่า มีบุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท าในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เพียง ๔๔ ค าร้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ) ดังนี้ 
 
 

                                                           

*   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้หน่วยราชการจ าแนกแผนต่างๆ ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 แผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอ่ืน ๆ ต้อง 

มุ่งด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด 
 แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒) แผนปฏิรูปประเทศ ๓) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ๔) แผนความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และอาจก าหนดประเด็นการพัฒนาในบางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการ
ปฏิบัติในแผนระดับท่ี ๓ 

 แผนระดับที่ ๓ คือ แผนที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับ    
ที่ ๒ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามพันธกรณี หรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



๓ 
 

ปี ค าร้อง มีค าวินิจฉัยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา ไม่รับพิจารณา 
๒๕๕๘ ๒ ๒ - - 
๒๕๕๙ ๑๑ ๘ - ๓ 
๒๕๖๐ ๑๑ ๗ - ๔ 
๒๕๖๑ ๑๑ ๘ ๑ ๒ 
๒๕๖๒ ๙ ๑ ๘ - 
รวม ๔๔ ๒๖ ๙ ๙ 

 
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) มีข้อคิดเห็นว่า การที่มีค าร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) จ านวนน้อย อาจเนื่องมาจาก 
๑. สังคมยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ และบทบาทของกองทุนฯในการช่วยเหลือ ชดเชยและ

เยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา ๒๖ 
๒. คนในสังคมมีต้นทุนที่ต่างกัน ดังนั้น แม้จะมีการรับรู้แต่ก็อาจจะไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเข้ามาใช้ช่องทาง

นี้เพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
๓. คนที่รับรู้และตั้งใจเข้ามาใช้บริการแต่ก็ติดที่เงื่อนไขทางเอกสารที่มีความยากต่อการท าความเข้าใจ ท าให้

ผู้รับบริการไม่สะดวกที่จะขอรับบริการความช่วยเหลือ 
๔.  ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมว่าพระราชบัญญัติฯ นี้ เป็นกฎหมายเฉพาะของคนบางกลุ่ม ดังนั้น       

คนกลุ่มอ่ืน ๆ จึงไม่ได้เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ 
 กองทุนฯ ตระหนักดีว่า การที่กลุ่มเป้าหมายหญิง ชาย และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในภาคส่วนต่างๆ 
ทั่วประเทศ ยังไม่รับรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเพียงพอนั้น 
เป็นเพราะประเด็นเรื่องเพศ ความไม่เท่าเทียม การเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน 
เกิดมายาวนาน ยังคงเกิดขึ้น ถูกตอกย้ าให้ฝังแน่นและส่งต่อความคิด ความเชื่อหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่น       
ผ่านกระบวนการทางสังคมในหลายรูปแบบ เช่น การอบรมสั่งสอนในครอบครัว ระบบการศึกษา สื่อแขนงต่างๆ            
กฎ/ระเบียบของหน่วยงาน กฎหมายต่างๆ จนคนในสังคมส่วนใหญ่ถูกท าให้เชื่อและคิดว่าการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
เป็นเรื่องปกติหรือจ ายอมกับภาวะนั้น ดังนั้น การทบทวนด าเนินงานของกองทุนฯ ในอีก ๓ ปีข้างหน้าให้มีทิศทาง และ
แผนงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 ๑. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจของกองทุนฯ ในการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา       
แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ สนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย คุ้มครองป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของกองทุนฯ กับภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 ๒. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกองทุนฯ และแผนการใช้จ่ายเงิน 
 ๓. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการบริหาร การให้บริการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทนุฯ 



๔ 
 

 กระบวนการจัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 การจัดท าแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างมีกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ของกองทุนฯ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากกองทุนฯ อันเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ            
การก าหนดทิศทาง นโยบาย การวางแผน และการขับเคลื่อนกองทุนฯ ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมและจัดท า     
แผนขบัเคลื่อนกองทุนฯ ฉบับใหม่มีขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ 
 ขั้นตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน และ
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่มีผลต่อการด าเนินงาน เช่น รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พันธกรณีระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ แผน และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง  
 ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดแผนขับเคลื่อนกองทุนฯเพ่ือชี้ทิศทางหรือเป้าหมายของกองทุนฯในอนาคต
ประกอบด้วย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานและตัวชี้วัดแผนงาน และกรอบ
โครงการในการขับเคลื่อน 
 ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดแผนปฏิบัติการ ตามกรอบโครงการที่ได้จากแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ โดยระบุเป้าหมาย 
งบประมาณ ปีที่ด าเนินกร และตัวชั้วัดแผนงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยกระดับการ
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 
 แผนขับเคลื่อนกองทุนฯ และแผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ แล้วในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

  ๑.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย มสีาระส าคัญเกี่ยวกับ
การก าหนดรูปแบบและกระบวนการในการปกครอง ขอบเขต อ านาจและความรับผิดชอบขององค์การทางการเมือง 
การปกครองแห่งรัฐ รวมถึงการก าหนดหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งความเท่าเทียมของบุคคลอยู่หลายมาตรา ประกอบด้วย 
  หมวดที่ ๑ มาตราที่ ๔ ก าหนดให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
  หมวดที่ ๓ มาตราที่ ๒๗ ก าหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  
  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได้ 



๕ 
 

  มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล
อ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
  บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิ
และเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
 

  ๑.๓.๒ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘                
มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองทุกคนจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีมาตรการ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร 

  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ ก าหนดให้การด าเนินการ
ก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือบุคคลใด
ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท ามิได้ และการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ื น หรือเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพและ                
ความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ดังนั้น บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระท าในลักษณะที่เป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือ     
มีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว สามารถยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(คณะกรรมการ วลพ.) และเมื่อคณะกรรมการ วลพ. มีค าวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ           
ให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 
  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความ  
เท่าเทียมระหว่างเพศขึ้น เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้    
และก าหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

  ๒. เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

  ๓. เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ   
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖ 

  ๔. เพ่ือการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๕. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ 



๖ 
 

  ๖. เพ่ือการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ       
ภาคประชาชน  
  ๗. เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นสมควร 

 

๑.๔ อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสง่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 ๑.๔.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
  อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women - CEDAW) เป็นอนุสัญญาที่มุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในเรื่องต่างๆ เป็น
ส าคัญ ประเทศไทยเข้าเป็นภาค ีCEDAW เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและ
ผู้หญิงในด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การจ้างงาน ป้องกันการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง และความเท่า
เทียมกันทางกฎหมายโดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่ง และกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นหลักประกันความเท่าเทียมกัน
ในชีวิตส่วนบุคคล ภายใต้หลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ ความเสมอภาค (Equality) การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
discrimination) และพันธกรณีของรัฐภาคี (State Obligation) 
 

  ๑.๔.๒ ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 
  ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ที่สมาชิกสหประชาชาติรับรองในการประชุม
ระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ ๔ (วันที่ ๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๓๘) ที่กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศ
เจตนารมณร์่วมกันของรัฐภาคีในการที่จะบรรลุเป้าหมายของความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ ส าหรับสตรีทั้ง
ปวงในทุกแห่งหนเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ และแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ได้ระบุประเด็น
ปัญหาของสตรีที่เป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการเพ่ิมมพลังให้สตรี รวม ๑๒ ประเด็น ต่อมา
ในปี ๒๕๔๓ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ (วันที่ ๕-๙ มิถุนายน ซึ่งมุ่งทบทวนและประเมินความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ไนโรบีเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี และปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง) ยังได้ประกาศ
ปฏิญญาทางการเมือง การด าเนินการ และการริเริ่มในโอกาสต่อไป ซึ่งครอบคลุม ๗ ประเด็น ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ประเด็นปัญหาของสตรีที่เป็นอุปสรรคต่อ 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการเพิม่พลังให้สตรี (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

๑. สตรีกับความยากจน 1. ๗. สตรีกับอ านาจและการตัดสินใจ 
๒. การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี 2. ๘. กลไกเชิงสถาบันเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี 
๓. สตรีกับสุขภาพ 3. ๙. สิทธิมนุษยชนของสตรี 
๔. ความรุนแรงต่อสตรี 4. ๑๐. สตรีกับสื่อมวลชน 
๕. สตรีกับความขัดแย้งที่มีการใช้ก าลังอาวุธ ๑๑. สตรีกับสิ่งแวดล้อม 



๗ 
 

๖. สตรีกับเศรษฐกิจ 5. ๑๒. เด็กผู้หญิง 
ประเด็นห่วงใยของสตรีที่เป็นอุปสรรคต่อ 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการเพิม่พลังให้สตรีเพิ่มเติม (๒๕๔๓) 
 ๑. โลกาภิวัตน ์  ๕. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

๒. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๖. ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 ๓. การเคลื่อนย้ายแรงงาน  ๗. การแบ่งภาระความรับผิดชอบระหว่างหญิงชาย 
 ๔. ภาวะประชากรผู้สูงอายุ 6.  

 

  ๑.๔.๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)  
  องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ 
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซึ่งใช้เป็นทิศทางการพัฒนาร่วมกันของประเทศสมาชิกตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ 
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๗ ปี ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายที่ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่างๆ 
โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศถูกก าหนดไว้ในหัวข้อที่ ๕ บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน ดังนี้ 
   ๑. ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่ 
   ๒. ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่ ส่วนตัว รวมถึงการค้า
มนุษย์ การแสวงประโยชน์ทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
   ๓. ขจัดการปฏิบัติที่เป็นอันตรายทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานเด็กก่อนวัยอันควร การบังคับแต่งงาน และ
การท าลาย/ขลิบอวัยวะเพศหญิง 
   ๔. ยอมรับและให้คุณค่าต่องานด้านการดูแลและงานบ้านที่ไม่ได้รับการตีค่าเป็นตัวเงิน โดยออกนโยบาย
ด้านบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในครัวเรือน และครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 
   ๕. สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล  และมีโอกาสที่เท่าเทียม           
ในการเแสดงภาวะในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และกิจกรรมสาธารณะทุกระดับ   
 
 



๗ 
 

๑.๕ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  ๑.๕.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์ที่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาตินี้มุ่งถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน     
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลด และป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว จ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ สร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง   ของ
ประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มคีุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา
และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ             การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทาง   
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ    



๘ 
 

เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า
ไปสู่สังคมทีเ่สมอภาคและเป็นธรรม 
 

  ๑.๕.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙-๑๑ และ          
ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตบนฐาน การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี 
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์สนับสนุน ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประกอบด้วย         (๑) 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาท ิส่งเสริม     ให้มี
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ           จิต
สาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริม    เด็ก
ปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะความคิดวิเคราะห์       อย่าง
เป็นระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง       
ด้านสุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิผลักดันให้มีกฎหมาย      
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
  ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ        
เป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลด



๙ 
 

ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้  ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน       
ความมั่นคง (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ   
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและ       
สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ                   
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  แนวทางการพัฒนาส าคัญประกอบด้วย        
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  (๔) 
พัฒนาด้านพลังงาน (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม (๒) พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้านบุคลากรวิจัย 
  ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย               (๑)  
การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง (๒) การพัฒนาเมือง (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑)   
ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการ (๒) พัฒนา
ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค (๓) พัฒนาและส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทย             
ในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์   
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุข             
ของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านต่างประเทศ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 



๑๐ 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ  
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

  ๑.๕.๓ แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) หรือชื่อเดิม คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “สร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง
ปลอดภัย ร่วมสร้างชาติน าสมัย” มีวัตถุประสงค์โดยสรุป คือ เพ่ือคนไทยทุกเพศทุกวัยให้มีเจตคติที่ เคารพ           
ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ เพ่ือเร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรีในสังคมไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใน
ภาวะล าบาก หรือด้อยโอกาส ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี ออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย    
เพ่ือคนไทยทุกเพศทุกวัยให้มีเจตคติที่เคารพความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายซึ่งจะน าไปสู่ความเสมอภาคทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ชุมชนและครอบครัว เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ      
อย่างเต็มศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและทัดเทียมกัน  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ เสริมพลังเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแก่สตรี            
ทุกกลุ่มและทุกระดับ ผู้หญิงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ และ       
มีความส าคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาวะที่โลกมีการแข่งขันสูง ประเทศไทย
จ าเป็นต้องพ่ึงพาพลังปัญญา ศักยภาพ ทักษะ และก าลังแรงงานจากผู้หญิงอย่างเต็มศักยภาพ หากประเทศไทย
ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการรักษาระดับการพัฒนาให้ยั่งยืน การที่ประชากรผู้หญิงส่วนหนึ่ง   
ยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านพลังปัญญา ทักษะ และสุขภาพอนามัยที่สมบูณณ์แข็งแรง ก็จะท าให้ประเทศขาดพลัง     
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค มุ่งเน้นเร่ง
พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และ
การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาประเทศซึ่งเกิดจากการก าหนด           
ในกฎหมาย มาตรการและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา     
เน้นการพัฒนาปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย กลไก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี เพ่ือน าไปสู่การมี
สังคมที่เท่าเทียม สตรีมีโอกาสและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียมกัน     
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และปัญหาความยากจนของกลุ่มเป้าหมาย สตรีด้อยโอกาส โดยให้ความส าคัญในการ



๑๑ 
 

ก าหนดแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างครบวงจรไม่ให้เกิดซ้ าหรือทวีความรุนแรง
มากขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไก และกระบวนการพัฒนาสตรี ให้ความส าคัญในการพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกทุกระดับและเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาสตรีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือเป็นกลไกและแนวทางหลักในการพัฒนาสตรีในทุกระดับ 
  แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ข้างต้น ที่ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการด าเนินงาน      
ของกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงชาย เพ่ือคนไทยทุกเพศทุกวัยให้มีเจตคติที่เคารพความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายซึ่งจะน าไปสู่ความเสมอภาค
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ชุมชนและครอบครัว เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ 
อย่างเต็มศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและทัดเทียมกัน  
 

  ๑.๕.๔ แผนปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการก าหนดภารกิจตามกฎหมาย คือ การพัฒนา
สังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต 
สถาบันครอบครัวและชุมชน โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ หรือชื่อเดิม คือ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “พม. เป็นผู้น าด้านสังคมของไทยและ
อาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ก าหนดพันธกิจการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
  ๑. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๒. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
  ๓. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 
  ๔. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน  
       และมีความมั่นคงในชีวิต 
และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง   
  เป้าประสงค์ ๑.๑  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
         โดยท าให้คนในกลุ่มที่ต่ ากว่าสามารถมีโอกาสทางสังคม  
  เป้าประสงค์ ๑.๒  การวางรากฐานของประเทศเพ่ือความมั่นคงและสร้างหลักประกัน        
          ให้ความช่วยเหลือ โดยการสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ        
           ตามความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย  
  เป้าประสงค์ ๒.๑  มีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนาป้องกัน 



๑๒ 
 

         ในลักษณะการเสริมสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคนครอบครัว  
     และชุมชน 
  เป้าประสงค์ ๒.๒  เกิดกลไกขับเคลื่อนที่คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้าง/ขยาย 
          พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพ่ือเป็นพลังทางสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผนึกก าลังทางสังคมเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม  
  เป้าประสงค์    การผนึกก าลังทางสังคม การสร้างความตระหนักและเสริมสร้างพลัง 
     การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คนไทยมีความตระหนักร่วมรับผิดชอบตนเอง  
     สร้างค่านิยมให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบสังคม 
  แผนปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑) ข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ ให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 

  ๑.๕.๕ แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พ.ศ. ๒๕๕๙ ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพสตรี        
การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
สตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชย
และเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้ประสบปัญหา     
จากการค้าประเวณี  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สตรีและครอบครัวมีความมั่นคง สังคมเสมอภาค” มีพันธกิจ ๖ ด้าน และ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ตามล าดับ ดังนี้ 
 

พันธกิจ 
  ๑.  พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  ๒.  คุม้ครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิดและบุคคลในครอบครัว 
  ๓.  คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
  ๔.  ส่งเสริมพัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 
  ๕.  ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม 
  ๖.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 
 
 
 



๑๓ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑   การส่งเสริมให้สตรี มีความมั่นคงในทุกมิติ 
  เป้าประสงค์ ๑.๑  สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ 
  เป้าประสงค์ ๑.๒ สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม 
  เป้าประสงค์ ๑.๓  สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒   การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ 
  เป้าประสงค ์ ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓   การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
  เป้าประสงค์ ๓.๑  คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่เคารพความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  เป้าประสงค์ ๓.๒  สร้างความเข้มแข็งของกลไกที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี 
  เป้าประสงค์ ๓.๓  ขับเคลื่อนงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  เป้าประสงค์ ๓.๔  ลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔   การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เป้าประสงค ์ องค์กรมีประสิทธิภาพ มีระบบธรรมาภิบาล 
   
  แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ข้างต้น มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
มุ่งเน้นให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่เคารพความเท่าเทียมระหว่างเพศ สร้างความเข้มแข็งของกลไกที่ขับเคลื่อน      
การพัฒนาสตรี ขับเคลื่อนงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ยุทธศาสตรช์าติ  
๒๐ ป ี

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเปน็ประเทศท่ีพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที ่๔ คือ ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาต ิฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

แผนปฏบิัติการพัฒนาสตรี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ คือ “สร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคงปลอดภัย รว่มสร้างชาติน าสมัย” 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ ปรับเปลี่ยนเจตคต ิ
ของสังคมในประเด็นความเสมอภาค 

เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชาย 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  
เสรมิพลังเพิม่บทบาทการมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาเงือ่นไขและปัจจัย 
ที่เอื้อตอ่การพฒันาสตรทีี่มีประสทิธิผลและเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง  
ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกนั คุ้มครอง ชว่ยเหลือและเยียวยา      

ยุทธศาสตร์ที ่๕ สรา้งความเขม้แข็งของกลไก และ
กระบวนการพัฒนาสตร ี

ยุทธศาสตร์กระทรวง พม.  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ คือ “พม. เป็นผูน้ าด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคณุภาพ” 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๑ ส่งเสริมโอกาสการเขา้ถึงบรกิารทางสังคมบนพืน้ฐานความพอเพียง (มุ่งเนน้ให้คนไทยทกุคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุม่เปราะบางไดร้ับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ขึน้) 

แผนปฏบิัติราชการ สค. 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ คือ “สตรีและครอบครวัมีความม่ันคง สังคมเสมอภาค” 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๑ 

การสง่เสริมให้สตรี มีความมั่นคงในทกุมิต ิ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

การสง่เสริมให้ครอบครวัมีความมัน่คงในทกุมติิ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓ 

การสง่เสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๔ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 

แผนขับเคลื่อน 
กองทุนส่งเสริม 

ความเทา่เทยีมระหว่างเพศ 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ คือ “เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอยา่งเป็นธรรมและยั่งยนื” 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสรมิสร้างความร่วมมือระหว่าง 

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกบัภาคีเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจน 
ผู้ถูกเลอืกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงาน 
การส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

เป้าประสงค์ : หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
มีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เป้าประสงค์ ๑. มรีะบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสทิธิภาพ 
                 ๒. บุคลากรมทีักษะในการบริหารจัดการกองทุน 
                 ๓. มีเทคโนโลยีทีร่องรับการบริหารจัดการกองทุน 

กลยุทธ ์: สร้างความตระหนกัรูเ้รือ่งความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และผู้ถกูเลอืกปฏิบัติดว้ยเหตุแห่งเพศมอีงค์ความรู้
และมีความตระหนกัในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลยุทธ ์: ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของภาครฐั องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
และภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ ์ส่งเสรมิการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการกองทนุฯ 
 

กลยุทธ ์พัฒนาเครื่องมือการบริหาร
จัดการกองทนุฯ 

แผนงาน  
๑. การจัดการความรูเ้รือ่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๒. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
    ตลอดจนผูถ้กูเลอืกปฏิบัติดว้ยเหตแุห่งเพศมีองค์ความรูแ้ละมีความตระหนกั 
    ในการปฏิบัติงานการส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๓. การสนับสนนุโครงการ/กิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิความเทา่เทียมระหว่างเพศ 
 

แผนงาน 
๑. การบูรณาการมิติความเทา่เทียมระหว่างเพศ ในการจัดท าแผน 
    ปฏิบัตกิารของหน่วยงาน 
๒. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ กับภาคเีครอืข่าย 
๓. การประสานการปฏิบัติการ การติดตาม และการประเมนิผล 

แผนงาน 
๑. การขับเคลื่อนการบริหารจดัการกองทนุ 
๒. การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาการบริหารจัดการกองทนุฯ  

แผนงาน 
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    สารสนเทศและดิจิทัลกองทุนฯ 
๒. การเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน   
    สนับสนุนงานกองทุนฯ 
๓. การระดมทุน 
๔. การติดตามและประเมินผลการ  
    ขับเคลื่อนกองทุนฯ 

๑.๖ แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนระดับชาติ และทิศทางการพัฒนาในระดับสากลกับแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 



๑๕ 
 

๑.๗ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จทางการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อน
กองทุนฯ อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์กับกองทุนฯ อาจมี
อ านาจ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให้กองทุนฯ บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
รวมทั้งสามารถเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนหรือน าความล้มเหลวสู่กองทุนฯ ได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมถึงบุคคล        
กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและภายนอกกองทุนฯ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ ได้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา    
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้กองทุนฯ ผู้แทนหน่วยงานซึ่งเคยเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ผู้แทนหน่วยงานภายใน สค. ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารกองทุนฯ 
จ านวน ๓๑ คน แบ่งเป็น หญิง ๒๔ คน และชาย ๗ คน จากการประชุมฯ ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมของกองทุนฯ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของกองทุนฯ ได้แก ่
   ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกองทุนฯ สรุปได้ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
  ล าดับที่ ๒ หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  ล าดับที่ ๓ หน่วยงานที่เสนอโครงการเพื่อขับรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
  ล าดับที่ ๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด                    
 

๑.๘  การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนสง่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพิจารณา

จากสภาพแวดล้อมและประเมินสถานการณ์ของกองทุนฯและผลการวิเคราะห์จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์                   

ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยใช้เทคนิก SWOT Matrix ในการวิเคราะห์ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 
 (๑) กองทุนฯ มีการก าหนดแนวทาง/ระเบียบการด าเนินงานในการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาผู้เสียหาย
จากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่
ชัดเจน 
 (๒) กองทุนฯ มีงบประมาณรองรับการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ 
 (๓) กองทุนฯ มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ิมมากขึ้น                 
มีหน่วยงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม     
ระหว่างเพศ” 



๑๖ 
 

 (๔) กองทุนฯ มีการให้ค าแนะน า มีระบบติดตามการด าเนินงานของกองทุนฯ และมีแนวทางการติดตาม
ประเมินผลส าหรับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ที่เป็นระบบ 
 

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weakness) 
 (๑) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปัจจุบันยังไม่สามารถสื่อสารให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกองทุนฯ ได้เท่าที่ควร 
 (๒) กองทุนฯ ไม่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
 (๓) กองทุนฯ ไม่มีข้อมูลวิทยากรในระดับพื้นที่ในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
 (๔) กองทุนฯ ไม่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการในระดับพ้ืนที่ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง        
ในเรื่องเพศ เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันการเลือกปฏิบัติ การคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี รองรับการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) สังคมไทยปัจจุบัน ยอมรับในความสามารถของบุคคลโดยไม่ค านึงถึงเรื่องเพศ และยอมรับผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศมากข้ึน 
 (๓) บทเรียนจากการด าเนินงานของกองทุนอ่ืนๆ ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ สามารถเป็นแนวทางให้กองทุนฯ เรียนรู้และปรับปรุงการด าเนินงานได้ 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 
 (๑) ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่มีอคติทางเพศของคนในสังคมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาช้านานผ่านการ
อบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การเรียนการสอน กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ไม่ละเอียดอ่อนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

  (๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ และวิกฤตทางเศรษฐกิจท าให้กองทุนฯ ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ 
 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

 

 
 

๒.๑ แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
       วิสัยทัศน์ เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
  พันธกิจ    ๑.  ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  

๒. สนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย เพ่ือคุ้มครอง  
      ป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
๓.   สร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

       ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๒. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 เป้าประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติ 

 ด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงาน 
 การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 
๑. สร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ   
ในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม 
และผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศมี
องค์ความรู้และมี
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑.๑ การจัดการ
ความรู้เรื่อง 
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๑.๑.๑ ระดับความส าเร็จ
ของการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาข้อมูลแผนขับเคลื่อน
กองทุนฯ ความเสมอภาค
ระหว่างเพศและความ
หลากหลายทางเพศ 

๑.๑.๒ จ านวนผลงานวิจัยที่
สร้างออกมาเป็นตัวแบบ
และแนวทางการด าเนินงาน
ที่ดี จัดพิมพ์และเผยแพร่สู่
สาธารณะและน าไปขยายผล 

 

๑. การศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูล 
เชิงยุทธศาสตร์ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
และความหลากหลายทางเพศ 

(๑) การศึกษาวิจัย วิเคราะห์เชิง อภิมาน 
และทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับความ  
เสมอภาคระหว่างเพศและความ
หลากหลายทางเพศ 

(๒) การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือสร้าง   
องค์ความรู้เชิงยุทธศาสตร์ องค์ความรู้
เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ความหลากหลายทางเพศ 

ส่วนที่ ๒ แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 



๑๘ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 

(๓) การวิจัยเชิงพัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบ
และแนวทางการด าเนินงานที่ดีในด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ความหลากหลายทางเพศ 

 ๑.๒ การพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 
ตลอดจนผู้ถูก
เลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ      
มีองค์ความรู้และ
มีความตระหนัก
ในการปฏิบัติงาน
การส่งเสริม  
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๑.๒.๑ จ านวนหลักสูตรการ
อบรมสร้างความตระหนักรู้
เรื่องความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ 

๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรกระบวนกรมี
ความรู้ความสามารถในการ 
ถ่ายทอดสาระส าคัญตามที่
หลักสูตรก าหนด  

๑.๒.๓ ร้อยละของ
หน่วยงานที่ส่งบุคลากร   
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

๑.๒.๔ ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ และ
ความสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันและการ
ท างานได้  

๑. การประชุมหารือผู้ที่มีประสบการณ์
ในการพัฒนาหลักสูตรหรือฝึกอบรม   
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรกลาง “การฝึกอบรม
สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ” 

๒. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ส าหรับวิทยากรกระบวนกร 
(Facilitator) และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(Trainee)  

๓. การฝึกอบรมกระบวนกรส่วนกลาง 
และกระบวนกรระดับภาค (อาสาสมัคร 
ภาคีเครือข่าย) 

๔. การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความ
ตระหนักรู้เรืองความเท่าเทียมระหว่าง
เพศแก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน  

๕. การเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศและ
กลไกในการคุ้มครองป้องกันการเลือก
ปฏิบัติและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  

๑.๓ การ
สนับสนุน
โครงการ/

๑.๓.๑ จ านวนเรื่องท่ีผลิต
เพ่ือสร้างความตระหนัก
เรื่องการส่งเสริมความ 

๑. การผลิตสื่อสร้างความตระหนักเรื่อง
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 



๑๙ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

เท่าเทียมระหว่างเพศ 
๑.๓.๒ จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

 
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒    เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  กับภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ :   หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นหุ้นส่วน 

    ในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 

๑. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่าย 

๑.๑ การบูรณาการ 
มิติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในการ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

๑.๑.๑ ร้อยละของ
หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
น าร่องท่ีมีการบูรณาการ
มิติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศในการจัดท า
แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

๑.๑.๒ ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยงานที่ร่วม
โครงการน าร่องในการบูร
ณาการมิติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในการจัดท า
แผน ปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

๑. การประชุมผู้บริหารระดับสูง (ระดับ
กระทรวง) เพ่ือบูรณาการมิติความเท่า
เทียมระหว่างเพศในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของหน่วยราชการ 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาง 
การบูรณาการมิติความเท่าเทียม   
ระหว่างเพศในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยราชการ 

๓. การประชุมหน่วยงาน ที่เข้าร่วม
โครงการน าร่องในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของหน่วยราชการ 

๑.๒ การเสริม 
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างกองทุนฯ 
กับภาคีเครือข่าย 

๑.๒.๑ ร้อยละของภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ส าหรับภาคี
เครือข่าย (ปีงบประมาณ ๖๓ มุ่งเน้น
เกี่ยวกับบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของ พมจ.และศูนย์เรียนรู้ฯ ตาม พ.ร.บ.) 



๒๐ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 

 ๑.๓ การประสาน
การปฏิบัติการ 
การติดตาม และ
การรายงานผล 

๑.๓.๑ จ านวน/ร้อยละ
ของหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประชุม 

๑.๓.๒ ระบบการ
ประสานงาน การติดตาม
และประเมินผลที่ออกแบบ
ร่วมกัน 

๑.๓.๓ คูม่ือ/แนวทางการ
เสนอขอรับการสนับสนุน 
การประสานงานและ    
การรายงานผล ส าหรับภาคี
เครือข่ายที่ได้รับการ
สนับสนุนโครงการ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงาน   
ทีเ่ข้าร่วมโครงการน าร่องเพ่ือแลกเปลี่ยน
ปัญหาอุปสรรคในการบูรณาการ และ
แนวทางการถอดบทเรียนการปฏิบัติที่ดี 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการ  เพ่ือทบทวนและปรับปรุง  
ระบบการเสนอขอรับการสนับสนุนการ
ประสานงานการรายงานผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มี 
ประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์  ๑. มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน 
๓. มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 

๑. ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการกองทุน 

๑.๑ การขับเคลื่อน

การบริหารจัดการ

กองทุน 

๑.๑.๑ ระดับความส าเร็จ 

ของการพัฒนาระบบ

กระบวนงานการบริหาร

จัดการกองทุน 

๑.๑.๒ รอ้ยละของการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
กองทุนประจ าปี 

๑. การประชุมระดมความ
คิดเห็นเชิงบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๒. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ของกองทุน 

๑.๒ การติดตาม
และประเมินผลการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุน
ส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

ร้อยละของการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑. การประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ 

๒. พัฒนาเครื่องมือ
การบริหารจัดการ
กองทุน 

๒.๑ การพัฒนา
ระบบข้อมูลการ
บริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศ
เชิงดิจิทัลของ
กองทุนฯ  

๒.๑.๑ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบข้อมูลการ
บริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศเชิงดิจิทัลของ
กองทุนฯ  

๑. การพัฒนาฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการเชิงดิจิทัลของ
กองทุนฯ         

๒. การรวบรวมและสังเคราะห์
สารสนเทศ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
กับความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการ
ด าเนินงานและการศึกษาวิจัย                      



๒๒ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 

 ๒.๒ การเสริม สร้าง
ทักษะผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุนงาน
กองทุนฯ  

 

๒.๒.๑ ร้อยละของบุคลากร
กองทุนฯ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

๒.๒.๒ ร้อยละของบุคลากรที่
มีทักษะในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

๑. การพัฒนาทักษะบุคลากร
ด้านการจัดการกองทุนฯ      
(การกลั่นกรองโครงการเบื้องต้น 
การประสานงานกับผู้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการ 
การเขียนค าของบประมาณ  
การจัดท าบัญชี การบริหารพัสดุ  
การรายงานผลการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ และการ
ประชาสัมพันธ์)  

๒. การอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเชิงดิจิทัลของ
บุคลากรกองทุนฯ 

๒.๓ การระดมทุน 

 

 

๒.๓.๑ จ านวนหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน      
ที่เข้าร่วมระดมทุน 

๒.๓.๒ ร้อยละของ
เงินกองทุนฯ ที่เพ่ิมขึ้นจาก
การระดมทุน 

๒.๓.๓ ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการระดมทุน 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
หาแนวทางการระดมทุน และ
รูปแบบการระดมทุน 

๒.๔ การติดตาม
และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนกองทุน
ส่งเสริมความเทา่
เทียมระหว่างเพศ 

๒.๔.๑ ระดับความส าเร็จของ
การติดตามและประเมินผล
การสร้างความตระหนักรู้/
การสนับสนุนเรื่องความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

 

 

๑. การติดตามการให้การ
ช่วยเหลือเยียวยา  

๒. การติดตามผลการให้การการ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมจาก
กองทุนฯ 

๓. โครงการติดตามประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรและการ



๒๓ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด โครงการ 

 

 

 

ฝึกอบรมวิทยากรกลาง  
วิทยากรภาค 

๔. โครงการติดตามประเมินผล
วิทยากรภาคที่ได้เงินสนับสนุน
ไปด าเนินการอบรมขยายผล 

๕. การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานตาม พ.ร.บ. 

๒.๔.๒ ระดับความส าเร็จของ
การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

๑. การตรวจสอบและพัฒนา   

การบริหารจัดการเงินทุน       

ตามระเบียบกองทุนฯ (การใช้

จ่ายเงินและผลการบริหาร      

กองทุนฯ)  


