
๑ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมหลกัที่ ๑ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท : ร้อยละ ๖๐) 
เป้าหมายท่ี ๑ การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท)             
๑.๑ การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการถกูเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                             
การช่วยเหลือ ชดเชยและ
เยียวยาหรือบรรเทาทุกข ์
แก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ                             

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ชดเชยและเยยีวยาหรือ
บรรเทาทุกข์แก่บุคคล 
ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจาก
การเลือกปฏิบตัิโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ผู้ยื่นคำร้องต่อ 
คกก.วลพ. และ  
คกก.วลพ. มคีำ
วินิจฉัยว่ามีการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเ่ป็น
ธรรม 
ระหว่างเพศและให้
ผู้เสยีหายมสีิทธิขอรับ
การชดเชยและ
เยียวยา 

๑. ผูเ้สยีหายมีสิทธิขอรบัการ
ชดเชยและเยยีวยา โดยยื่นคำขอ
ต่อกรมภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
ได้รบัแจ้งคำวินิจฉยัของ
คณะกรรมการ วลพ. 
๒. กองทุนฯ ดำเนินการ
ตรวจสอบคำขอพร้อมเสนอ
ความเหน็ต่อ คกก.บริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินชดเชยและเยยีวยาแก่
ผู้เสยีหาย ภายใน ๗ วันทำการ 
๓. คกก. บริหารกองทุนฯ 
ประชุมอนุมตัิการจ่ายเงินชดเชย
แล้ว ให้กองทุนฯ ดำเนินการ 
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย 

ดำเนินการโดยเร่งด่วน
ภายในระยะเวลา 
ที่ระเบยีบ คกก.สทพ.
กำหนด เมื่อได้รับ
เอกสารยื่นคำขอรับ
การชดเชยและ 
เยียวยาฯ ตามคำวินิฉัย
ของ คกก. วลพ. 

๔๔๗,๐๐๐ ๑๕ ราย/ 
ดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๔ วัน
ทำการ นับจาก
วันที่กองทุนฯ 

รับเรื่อง 

สถิติข้อมูลการชว่ยเหลือชดเชยและเยยีวยาฯ  
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐ คำร้อง 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) 
 
ปี 
 

 
คำร้อง 

มีคำ
วินิจฉัย
แล้ว 

ถอน
คำ
ร้อง 

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา 

ไม่รับ
พิจา
รณา 

๒๕๕๘ ๒ ๒ - - - 
๒๕๕๙ ๑๑ ๘ - - ๓ 
๒๕๖๐ ๑๑ ๗ - - ๔ 
๒๕๖๑ ๑๑ ๘ ๑ - ๒ 
๒๕๖๒ ๙ ๘ ๑ - - 
๒๕๖๓ ๑๕ ๘ ๓ ๓ ๑ 
๒๕๖๔ ๑ - - ๑ - 
รวม ๖๐ ๔๑ ๕ ๔ ๑๐ 

จากคำรอ้งที่มีคำวินิจฉัยเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  
จำนวนรวม ๓๒ คำร้อง ดังนี ้
๑. คณะกรรมการ วลพ. มีคำวินิจฉัยว่ามกีารเลอืก
ปฏิบัตโิดยไม่เปน็ธรรมระหวา่งเพศ และ 
ให้ผู้เสียหายมีสิทธขิอรบัการชดเชยและเยียวยา  
จำนวน ๒ คำร้อง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 



๒ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

และแจ้งใหผู้้เสียหายทราบ 
ภายใน ๗ วันทำการ 

(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
๒. ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหวา่งเพศ จำนวน ๓๐ คำร้อง ไม่ยืน่ความประสงค์
ขอรับสิทธิก์ารชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์ใน
รูปตัวเงิน ดังนั้น กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศ จึงมีการเบิกจา่ยเงินสนับสนนุฯ ในส่วน
นี้ค่องข้างน้อย 
 
และมคีำรอ้งที่อยู่ระหวา่งการพจิารณา ๑๓ คำร้อง  
ยังไม่ไดย้ื่นความประสงค์ขอรับสิทธิก์ารชดเชยและ
เยียวยาหรือบรรเทาทุกขใ์นรูปตวัเงิน 

๑.๒ การคุ้มครองและป้องกนัมิใหม้ีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (Prevention) 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน 
เพื่อคุ้มครองและป้องกัน 
มิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ภายในหน่วยงาน (หน่วยงานที่

๑. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การดำเนินงาน 
ด้านความเท่าเทยีม
ระหว่างเพศและ 

กลุ่มเป้าหมายระดับ 
ได้แก ่หน่วยงานที่ร่วม
ลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ฯ  
ผู้บริหาร สค. และ 
ผู้สังเกตการณ์  
จำนวนประมาณ  

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

ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

 กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

๗๔๓,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
เข้าร่วมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
 

รูปแบบ/เนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ 
ประกอบด้วย 
๑. การช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ
ตามภารกจิของ พม. 
 
 



๓ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

ร่วมลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ฯ) 

การดำเนินงานตาม 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. เพื่อร่วมกำหนด
แนวทางต้นแบบ     
การส่งเสริมความ             
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
ในหน่วยงาน 

๖๐ คน/๒ ครั้ง   
 
 

 
 
 
 

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

๒. การสร้างความเข้าใจเรื่องอคติทางเพศและ 
การปรบัฐานคิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสังคม 
๓. การดำเนินงานตามพระราชบญัญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อคุ้มครองและป้องกันการ
เลือกปฏบิัติโดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศ 
 

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการดิจิทลั
กองทุนส่งเสรมิความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

รองรับการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายและ
ประชาชนทั่วไป 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
คุ้มครองและป้องกันการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่ง
เพศ เช่น 
 ๑. การพัฒนาดิจิทลั
แพลตฟอร์มประชาสมัพันธ์ 

ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

 กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ระดับความ 
สำเร็จของการ 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อคุ้มครอง
และป้องกัน
การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่

  
 
 



๔ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

องค์ความรู้ บริการประชาชน
และส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (เว็บไซต์กองทุนฯ)  
๒. การพัฒนาระบบ 
การขอรับเงินสนับสนุน
โครงการและตดิตาม
ประเมินผล 
๓. จัดฝึกอบรมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการใช้ระบบการ
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
และตดิตามประเมินผล 

เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

เป้าหมายท่ี ๒ การสร้างความตระหนักเร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม (๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท)             
๒.๑ การฝึกอบรมสร้างความตระหนักเร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม 
การฝึกอบรมสร้าง 
ความตระหนักเรื่อง 
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ
เพื่อความเป็นธรรมในสังคม 

เพื่อสร้างวิทยากร
กระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรูเ้รื่อง
ความเท่าเทียม  
ระหว่างเพศ และ

บุคลากร สค. / 
ศูนย์เรยีนรูฯ้/พมจ. 
จำนวนประมาณ 
๓๐ คน/๓ ครั้ง 

จัดการฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator)   
หลักสตูรสรา้งความตระหนักรู้
เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
จำนวน ๓ ครั้ง 

ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง

 



๕ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
สามารถเป็น
วิทยากรใน
พื้นที่ได้ 

๒.๒ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เร่ืองพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศและกลไกในการคุ้มครองป้องกันการเลือกปฏบิัติและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  

การฝึกอบรมเสริมสรา้ง 
ความตระหนักรู้เรื่อง 
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
(สำหรบัพนักงานเจ้าหน้าที่) 

๑. เพื่อสร้างความ
ตระหนักและสร้าง 
การยอมรับเรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ  
๒. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การดำเนินงาน 
ด้านความเท่าเทยีม
ระหว่างเพศและ 
การดำเนินงานตาม 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  

กลุ่มเปา้หมายระดับ
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน
ผู้แทนศูนยเ์รียนรู้ฯ
ผู้แทน พมจ. ซึ่งต้อง
ทำหน้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าทีต่าม พรบ. 
และ ผู้สังเกตการณ์  
จำนวนประมาณ ๕๐ 
คน/๒ ครั้ง 
 

๑. กำหนดรูปแบบ เนื้อหา 
๒. ประสานเชิญกลุ่มเป้าหมาย 
๓. จัดฝึกอบรม ระยะเวลา           
๒ วัน ๑ คืน 
๔. รายงานผลการจดัฝึกอบรม 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

๖๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

 



๖ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบตัิงาน 
ในการส่งเสรมิความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
รวมทั้งการขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนฯ เพื่อ
ดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ  

 
 

 

๒.๓ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเร่ืองความเทา่เทียมระหว่างเพศ 
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้สังคม
ตระหนักเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๑. เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และการ
ยอมรับเกี่ยวกับความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
๒. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

กลุ่มเป้าหมาย 
แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ 
ดังนี ้
กลุ่มที่ ๑ เยาวชน/    
ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดสื่อสร้างสรรค ์

๑. กำหนดกรอบแนวคิดหลัก 
รูปแบบ และเนื้อหาที่ต้องการ
สื่อสาร/เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้

ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ 
ความสำเร็จ
ของการ 
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ให้สังคม

 



๗ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และกลไก 
การดำเนินงาน 
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบ
ของสื่อและช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ให้สังคม
ตระหนักรู้เรื่องความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

กลุ่มที่ ๒ ประชาชน
ทั่วไป 

ด้านความเท่าเทยีมระหว่างเพศ” 
๓. ดำเนินการจัดจ้างผลิต/
เผยแพร่สื่อสรา้งความตระหนัก
เรื่องการส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในสังคม 
 

 ตระหนักเรื่อง
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

กิจกรรมหลกัที่ ๒ การสนับสนนุโครงการเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท : ร้อยละ ๔๐) 
เป้าหมายที่ ๓ การสนับสนุนโครงการเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
๓.๑ การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายดำเนินโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
การสนบัสนุนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อดำเนิน 
โครงการส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

เพื่อสนับสนุนเครือข่าย 
ให้ดำเนินงานส่งเสริม
ความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 
 

มูลนิธ ิสมาคม ชมรม 
องค์กรสาธารณ 
ประโยชน์ หรือองค์กร
สวัสดิการชุมชน 
หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชน 

๑. ประชาสมัพันธ์การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดำเนนิโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
๒. สนบัสนุนงบประมาณ
โครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

 กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

๒,๑๙๐,๐๐๐ ๒๕ โครงการ
ได้รบัการ
สนับสนุน

งบประมาณ 

 



๘ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

(นิติบุคคล) ซึ่งมี
ผลงานหรือมี
วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินกิจการหรือ 
มีโครงการเพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ หรือเพื่อ
คุ้มครองและป้องกัน 
มิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศหรือเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา  
การวิจัยและการ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันมิ
ให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

๑) ส่งเสริมความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๒) เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน 
หรือเป็นการแกไ้ขปัญหา 
มิให้เกิดการเลือกปฏบิัติ
โดยไมเ่ป็นธรรม     
ระหว่างเพศ 

๓) จัดทำแผนการรวบรวม
ข้อมูล หรือการศึกษาวจิัย
ด้านการส่งเสรมิความ   
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

๔) ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อดำเนินงาน
ด้านการส่งเสรมิความ   
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

 



๙ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

๕) ส่งเสริมความเทา่เทียม
ระหว่างเพศ ตามที่ 
คกก.กทพ. เห็นสมควร 

เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๗๓๐,๐๐๐ บาท) 
๔.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
(๑) คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
(๒) คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ 
(๓) คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 
(๔) คณะทำงานบริหาร 
ความเสี่ยง/คณะทำงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานกองทุนฯ 
 
 

๑. เพื่อกำกับ ติดตาม
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานกองทุนฯ 
๒. เพื่อบริหารจัดการ 
กองทนุฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ 
และเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนฯ  
จำนวน ๑๓ ครั้ง 

ดำเนินการระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - 
กันยายน ๒๕๖๕ 
๑. คณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ 
จัดประชุม ๕ ครั้ง 

๒. คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 
จัดประชุม ๔ ครั้ง 

๓. คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ

๓๓๙,๒๐๐ กองทุนฯ  
ผ่านเกณฑ ์
การประเมินที่
กรมบัญชีกลาง
กำหนด 
 
 

 



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

 ประเมินผล
โครงการ 
จัดประชุม ๒ ครั้ง 

๔. คณะทำงานบริหาร 
    ความเสี่ยง/คณะ 
    ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
    กับการดำเนินงาน 
    กองทุนฯ จัด 
    ประชุม ๑ ครั้ง 

๔.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การกองทุนฯ ประจำปี 
๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและ
จัดทำแผนขับเคลื่อน
กองทุนฯ ประจำปี 
๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  

ผู้บริหาร สค.
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
จำนวน ๘๐ คน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนขับเคลื่อนกองทุนฯ 
ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘
จำนวน ๑ ครั้ง 

มิถุนายน - กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

๑๕๐,๐๐๐ ระดับ
ความสำเร็จ
ของการจัดทำ
แผนขับเคลื่อน
กองทุนฯ 
ประจำปี
๒๕๖๖ – 
๒๕๖๘ 

การประเมินผลการดำเนินงานของทุน
หมุนเวียน (KPI) กำหนดให้แผนระยะยาว 
และแผนประจำปีต้องไปรับความเหน็ชอบ 
จาก คกก.บรหิารกองทุนฯ อย่างน้อย ๒ เดือน 
ก่อนเริ่มบญัชีถัดไปและจัดส่งให้กระทรวง 
การคลัง ๑ เดือน ก่อนเริม่ปีบัญชีถดัไป 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

๔.๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
(๑) ติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการที่ไดร้ับ
การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ (ติดตาม 
ในพื้นที่) 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ (ติดตาม 
ในพื้นที่) 

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมิน 
ผลโครงการและ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

๑. กำหนดแนวทาง/เครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการที่ไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ (ติดตามในพ้ืนท่ี) 
๒. ลงพ้ืนท่ีติดตามและประเมิน
ประเมินผลการดำเนินโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบ 
ประมาณจากกองทุนฯ 
๓. สรปุผลการติดตามและ
ประเมินประเมินผลการดำเนิน
โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ เสนอ
รายงานต่อ คกก.บรหิารกองทุน 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

 กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจำนวน
โครงการที่
ได้รบัการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ได้รบัการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณ (๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
วิสัยทัศน์กองทุน         เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเทา่เทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
กิจกรรมหลกั              ๑. การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
                              ๒. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
เป้าหมาย                 ๑. การขจัดการเลือกปฏิบตัิและความไม่เปน็ธรรมระหว่างเพศ            ๒. การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 
                              ๓. การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ        ๔. การบริหารกองทุน   

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/ 
สถานที่ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

หมายเหตุ 

๔.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน  
ค่าวัสดุที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน และการเตรียม
เอกสารในการดำเนินงาน/
จัดการประชุม 

   ตุลาคม ๒๕๖๔  
– 

 กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

๙๐,๘๐๐   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๓๐๐,๐๐๐ (เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) 

 


