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 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ มีภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ
ป้องกันมิให้มีการกระทำหรือไม่กระทำใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรมเพราะเหตุที่บุคคลนั้น เป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการ
แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และเป็นหลักประกันว่าทุกเพศจะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปี ๒๕๖5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการบูรณาการฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของกองทุนส่งเสริ ม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายได้ 
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖5 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานฐานข้อมูล การพัฒนา
ระบบดิจิทัลให้ทันสมัย สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการของหน่วยงาน รวมถึงใช้ประกอบการวางแผนงาน 
โครงการ และสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ในระดับประเทศต่อไป  
 
  

คณะผู้จัดทำ 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
  
  หน้า 
บทที่ 1  บทนำ  
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 2 
 1.3 เป้าหมาย 2 
 1.4 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

       พ.ศ. 2563 - 2565 
3 

บทที ่2 กรอบนโยบายด้านสารสนเทศและดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.1 ภารกิจตามกฎหมายของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 5 
 2.2 ภารกิจหน้าที่ของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 5 
 2.3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

      ของประเทศ 
6 

 2.4 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 16 
 2.5 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

      ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

27 

บทที่ 3 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2563 - 2565 

 

 3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 36 
 3.2 สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 39 
 3.3 ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล 

      ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
40 

 3.4 ผลการดำเนินงานขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจำปี 2562 41 
 3.5 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

      กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 - 2564  
42 

 3.6 รายงานการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูล 
      ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 

43 

 3.7 การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 44 
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 
55 

บทที่ 5 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2565 66 
 



แผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏบิัติการดิจิทัลประจำป ี2565 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 1 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
 

 

 
1.1 หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื ่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ ่งได้บังคับใช้เมื ่อวันที่  
9 กันยายน 2558 และมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
และป้องกันมิให้มีการกระทำหรือไม่กระทำใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรมเพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ การกำหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้น  
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกองทุนส่งเสริ ม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศ
อย่างเป็นธรรมและยั ่งยืน” ซึ ่งมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3 ประการ คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริม  
และสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม  
ความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ตามท่ีพระราชบัญญัติฯ นี้กำหนดไว้ 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เริ ่มดำเนินงานตั ้งแต่ปี 2559 ซึ ่งตลอดระยะเวลา  
การดำเนินงานถึงปัจจุบัน พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ประชาชน (สตรี บุรุษ และผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด) 
ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฯ อาจเนื่องจากประชาชนยังไม่รับรู้หรือมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง สังคมยังไม่ตระหนักถึงปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศที่เกิดขึ้น และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ จึงทำให้ยังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ ขณะที่สถิติการยื่นคำร้อง
เข้าส ู ่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเลือกปฏิบัต ิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(คณะกรรมการ วลพ.) มีจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บริการอำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายได้ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3  
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งกำหนดให้พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี  
ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนแม่บท ICT)  โดยภายใต้ 
การดำเนินงานดังกล่าว กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ต้องมีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
ทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ) ในส่วนการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งภายใต้หัวข้อการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ประกอบกับกองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศได้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 
2563 - 2565 ดังนั ้น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจ การพัฒนาองค์ความรู ้ และระบบบริหารจัดการ  
ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565 และมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 (แผนรายปี) ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายได้ 
 1.2.2 เพื ่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
พ.ศ. 2563 - 2565 และดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบกรอบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการบูรณาการฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 1.2.3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
 1.2.4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และภาคีเครอืข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 เป้าหมาย 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
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1.4  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565 
  1.4.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 - 2564  
และปรับระยะเวลาของแผนเป็น พ.ศ. 2563 - 2565 ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 1.4.1.1 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสภาวะปัจจุบันของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุนความสำเร็จ     
 1.4.1.2 ทบทวนแผนปฏิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลกองท ุนส ่ง เสร ิมความเท ่าเท ียมระหว ่าง เพศ  
พ.ศ. 2562 - 2564 ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 - 2564 
โดยปรับช่วงระยะเวลาการดำเนินการของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
จากเดิม พ.ศ. 2562 - 2564 เป็น พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565 
และร่างแผนดังกล่าวต้องมีความความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนปฏิบัติการระยะยาว วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องก าร 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้อย่างครบถ้วน ซึ่งต้องมีการกำหนดกรอบการพัฒนาโครงการ
ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 4 โครงการ ดังนี้ 
 

ลำดับ กรอบการพัฒนาโครงการ กรอบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัลท่ีสำคัญ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดขั ้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

อย่างน้อยมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทัลที่สำคัญตามที่บันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีกำหนด 

  

2 โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

3 โครงการจัดการให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือ
ระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน 

4 โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ดิจิทัล เพื่อการสื่อสารทั ้งภายในและภายนอกที่
เหมาะสมกับกองทุน 
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1.4.2 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2563 
และประจำปี พ.ศ. 2564 (แผนรายปี) เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว โดยต้องมีองค์ประกอบที่ดี
ครบถ้วน ดังนี้ (1) องค์ประกอบหลัก ได้แก่ แผนงาน/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) ขั้นตอนการดำเนินงาน (4) 
ระยะเวลา (5) งบประมาณ และ (6) ผู้รับผิดชอบ (2) และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ (1) การจัดกลุ่มและ
ลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และ (2) การกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือผู้บริหารกองทุนฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.4.3 จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 (แผนรายปี) กลุ ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ผู้บริหารกองทุนฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565  

1.4.4 จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี  
พ.ศ. 2564 (แผนรายปี) ฉบับสมบูรณ์ โดยนำรายงานผลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ 
จากข้อ 1.4.3 มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสม
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บทที่ 2 
กรอบนโยบายด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 

 

2.1 ภารกิจตามกฎหมายของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการกระทำหรือไม่กระทำใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือ
จำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็น
เพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ซึ ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และเป็นหลักประกันว่าทุกเพศ  
จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

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

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26  
(4) เพ่ือการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
(5) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ  

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
(6) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

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

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (2) จัดการและบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนินการ  
เกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.)  กำหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (3) จัดทำแผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา  
และเสนอต่อคณะกรรมการ สทพ. เห็นชอบ 
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 (4) จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (5) จัดทำการเงินในภาพรวมและข้อมูลทางบัญชีกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 (6) จ ัดทำข้อมูลประกอบการประชุมของคณะกรรมการบร ิหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ  
หรือคณะทำงานฯ เพื ่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชย เยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผู ้เสียหายตามมติ
คณะกรรมการ วลพ. และการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ และเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม  
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือทราบ 
 (8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 
 2.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะต้องนำไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง ส ังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ั ่งย ืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ  
ในหลากหลายมิต ิ พัฒนาคนในทุกมิต ิและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และท ุกระด ับความร ุนแรง ควบค ู ่ ไปก ับการป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาด ้านความม ั ่นคงท ี ่ ม ีอยู่  
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที ่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื ่อนบ้านและมิตรประเทศทั ่วโลกบนพื ้นฐานของ  
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้น  

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที ่รองรับอนาคต บนพื ้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที ่สำคัญที ่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั ้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น  
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความร ับผ ิดชอบ ไปสู ่กลไกบร ิหารราชการแผ่นด ินในระดับท้องถิ ่น การเสร ิมสร ้างความเข ้มแข็ง 
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ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที ่ม ีค ุณภาพ สามารถพึ ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ช ุมชน  
และสังคมให้นานที ่ส ุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที ่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม  
และทั่วถงึ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างการเต ิบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรต ่อส ิ ่ งแวดล ้อม  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ 
ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส ่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที ่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ  
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์  
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลก  
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยง  
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 2.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  

หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

เป้าหมายรวม 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 
(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ ์

   (2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
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(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
(5) มีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภั ย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  

และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั ้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ 

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยัง
ม ีป ัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงว ัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด ็กว ัยเร ียนค่อนข้างต่ำ  
การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนิน
ชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คน
ไทยม ีท ัศนคต ิและพฤต ิกรรมตามบรรท ัดฐานท ี ่ ด ีของส ั งคม ได ้ ร ับการศ ึกษาท ี ่ ม ี ค ุณภาพสู ง  
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วง
ที ่ผ ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำและสร้า งความเป็นธรรม 
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู ้ด้อยโอกาสและกลุ ่มที ่อยู ่ในพื ้นที ่ห่างไกล ดังนั ้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหา  
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน  
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจำกัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า  

การพัฒนา 5 ปี ต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพ 
การผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมาก
ขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจส ูงข ึ ้น นอกจากนี ้  ย ังเน ้นให ้เศรษฐกิจรายสาขามีการเต ิบโตอย่างเข ้มแข็ง ภาคการเกษตร  
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เน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ
ทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงิน
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน  ปัจจุบัน 
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ 
รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เพิ ่มสูงขึ ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้าง
ความมั ่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที ่ดี  
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
และขีดความสามารถในการปรับต ัวต ่อการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ และการเพิ ่มประสิทธ ิภาพ 
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั ่งยืน กระแสโลกาภิว ัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ 
ความมั ่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั ้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื ่องการขยายอิทธิพล  
และการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และ
ภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศสังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ที ่สร ้างรายได้เพิ ่มขึ ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับ นานาประเทศ 
ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที ่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย 
ที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอำนวยความยุต ิธรรมได้อย ่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั ้งการทุจร ิต ประพฤติมิชอบ 
ในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจัง  
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 
ของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ ้น และการลดจำนวน 
การดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที ่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื ่องในการดำเนินการ  
และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มี
ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศ
ยานในภูมิภาค การเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพา
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (นำ้ประปา) 

(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช ่วงระยะเวลาท ี ่ผ ่านมา อาศ ัยการเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพจากป ัจจ ัยความได ้ เปร ียบ 
ด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม 
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ ่มสูง  
ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพิ ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก  
เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเม ืองจะเป ็นโอกาสในการกระจายความเจริ ญและยกระด ับรายได ้ของประชาชน  
โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู ่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดัน  
จากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู ่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที ่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื ่อมโยงการค้า 
การลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ 
ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุน 
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาและขยายความร่วมมือทั ้งด ้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั ่นคง และอื ่น ๆ กับมิตรประเทศ  
และเป็นการขับเคลื ่อนต่อเนื ่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 11 โดยกำหนดเป็นแนวทาง 
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การดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหา
ตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

ดังนั ้น การพัฒนาจึงมุ ่งเน้นในเรื ่องการมีเครือข่ายการเชื ่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้ง 
มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก  
และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ 
 

2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 
  การปฏิร ูปและขับเคล ื ่อนประเทศไทยไปสู ่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที ่ข ับเคล ื ่อน 
ด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจ ิท ัลเป็นเครื ่องมือสำคัญ 
ในการพัฒนาประเทศจากฐานรากในทุก ๆ มิติ ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์
ของรัฐบาลในด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางประชารัฐ โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผน
แม่บทของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ 
เพ่ือนำพาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ซึ่งหมายถึง ยุคสมัยในอีกสองทศวรรษข้างหน้าที่ประเทศไทยสามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม 
ข้อมูลทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการขับเคล ื ่อนการดำเน ินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด ้วยการพัฒนาดิจ ิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ได้มีการแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว ไปสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation”อันเป็นการสร้างรากฐาน
การพ ัฒนาประเทศให ้ เป ็นประเทศท ี ่ ข ับ เคล ื ่ อนการพ ัฒนา ท ั ้ ง ในม ิต ิทางเศรษฐก ิจและส ั งคม  
ด้วยนวัตกรรมเพื ่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
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เศรษฐก ิจและส ังคมของประเทศ ในระยะ 5 ป ีท ี ่สอดคล ้องตามบทบัญญัต ิแห ่งพระราชบ ัญญ ัติ  
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 เป็นกรอบนำความคิดในการวางแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ 
 

2.3.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
วิสัยทัศน์ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
“รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน Open 

and Connected Government with Digital Services to Co-Create Public Value” 
กรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) มีสาระสำคัญ 

ดังนี้ 
(1) ภาครัฐปฏิรูปการทำงานและการให้บริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล  
ภาครัฐยกระดับการทำงานและการบริการในรูปแบบเดิมที ่ใช้ข้อมูลจากเอกสารและสำเนา

กระดาษ เข้าสู ่ร ัฐบาลดิจิทัลที ่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทั ล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(2) ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ภาครัฐมีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดจำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูล และเพ่ิมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลชุดเดียวกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

(3) ภาครัฐพัฒนาการให้บริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
ภาครัฐปรับปรุงและยกระดับการบริการภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อและทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้
ทุกที่ทุกเวลา 

 (4) ภาครัฐมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
ภาครัฐมีการทำงานในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถติดต่อสื่อสารทำงานข้ามหน่วยงานได้อย่างไม่มี

ข้อจำกัด และให้บริการที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(5) ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล  
ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะอย่าง ไม่มีเงื ่อนไขและง่ายต่อการนำไป 

ใช้งานหรืออยู่ในรูปแบบที่เครื่องมือดิจิทัลอ่านได้ (Machine Readable) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
และส่งเสริมการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท ี ่  1 : ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู ่องค ์กรด ิจ ิท ัล  ให ้พร ้อมทั ้งข ้อมูล 

และสามารถบริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
การจัดทำข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาลเดียวกัน  

โดยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี ่ยนข้อมูล 
กระบวนการทำงาน และการให้บร ิการแบบดั ้งเด ิมไปสู ่ร ูปแบบดิจ ิท ัล รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ  
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และความสามารถของบุคลากร การเตรียมเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือรองรับการทำงาน และการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อันจะส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลที่มีประสิท ธิภาพ และตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนาบริการดิจิทัลตามความ ต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื ่อการบริหารงาน 

และบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาแพลตฟอร์มหลักของภาคร ัฐที ่ส ่งเสร ิมการเช ื ่อมโยงและแลกเปลี ่ยนข้อมูล  

รวมถึงบูรณาการการทำงานและการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพ โดยการเชื ่อมโยง 
และแลกเปลี ่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลางตามหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานที ่กำหนด เพื ่อสร้าง 
การทำงานและการให้บร ิการดิจ ิท ัลข ้ามหน่วยงานแบบไร ้รอยต่อ ก ่อให ้เก ิดการบร ิหารจ ัดการภาครัฐ 
แบบบูรณาการและบริการดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้การรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เเละการใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้เกิด

ความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมรวมถงึสร้างนวัตกรรมใหม่ 
การเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานของภาครัฐ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  

โดยการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่ตรงตามมาตรฐานผ่านศูนย์ข้อมูลเปิด และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปิดเผย
ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดให้เกิดมูลค่าและสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเป็น 
การเพ่ิมช่องทางดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและสร้างสังคมที่โปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม  

และส่งเสริมนวัตกรรม  
2.3.5 นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นํา

ประเทศในอดีต และคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี  
มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” 
โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
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  3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื ่อให ้การขับเคล ื ่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจ ัดการได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย  
ในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรม
จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  

 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

  1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

โดยมุ ่งส ู ่ความเป็นร ัฐบาลด ิจ ิท ัลที ่ โปร ่งใสตรวจสอบได ้พ ัฒนาระบบจัดเก็บ 
และเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัล
ทั ้งบ ุคคลและนิต ิบ ุคคลเพ ื ่อลดการใช ้ด ุลยพิน ิจของเจ ้าหน้าที ่ร ัฐ ลดภาระค่าใช ้จ ่ายของประชาชน  
ลดขั ้นตอนที ่ย ุ ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที ่เป ็นปัญหาอุปสร รคต่อการทำธ ุรกิจ 
และการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
ผ่านการทดลองใช้ มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และขับเคลื ่อนการให้บริการ  
ในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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2.4 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 
2.4.1 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
หมวด 1 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 มาตรา 5 เพื ่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม  
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ื อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 การประกาศใช ้และการแก ้ไขปร ับปร ุงนโยบายและแผนระดับชาต ิว ่าด ้วยการพัฒนาด ิจ ิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 
 มาตรา 6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมาย 
และแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) การดำเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดที ่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื ่อมโยงกันได้หรือวิธีอื ่นใดที ่เป็นการประหยัดทรัพยากร  
ของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื ่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู ่ในภาคพื้นดิน พื ้นน้ำ  
ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื ่นความถี ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม และประโยชน์ของประชาชน 
 (3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั ่นสำหรับประยุกต์ใช้งาน  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน เพื่อให้  
การทำงานระหว่างระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
รวมตลอดทั้งทำให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลในการทำธ ุรกรรมทางอิ เล ็กทรอน ิกส ์และพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ และมีหล ักประก ัน การเข ้าถึง 
และใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 
 (6) การส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนการผล ิตและพัฒนากำล ังคน ให ้ เก ิดความพร ้อมและความรู้  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐก ิจและส ังคม รวมท ั ้ งสร ้างความตระหน ักและร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อและสารสนเทศอ ื ่น ส ่งเสริม 
และสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 (7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มี
ระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 
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 หมวด 3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 มาตรา 21 เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตาม
ความในมาตรา 5 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ ดังกล่าว  
และให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น 
 มาตรา 22 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านที่คณะกรรมการมอบหมายเพ่ือทราบ 
 ในกรณีที ่คณะกรรมการเฉพาะด้าน ที ่คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน  
ที่ได้รับตามวรรคหนึ่งยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ  
และสังคม ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ดังกล่าวต่อไป ในกรณีที ่คณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรัฐมีความเห็นไม่สอดคล้องกันให้เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

2.4.2 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
 มาตรา 4 เพื ่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล  
โดยม ีการบร ิหารจ ัดการและการบ ูรณาการข ้อม ูลภาคร ัฐและการทำงานให ้ม ีความสอดคล ้องกัน  
และเชื ่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั ่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ ่งหมายในการเพิ ่มประสิทธิภาพ  
และอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
ต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ ง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 
 (2) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลที่จำเป็นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงาน  
ของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย
และน ่าเช ื ่ อถ ือ โดยม ีการบ ูรณาการและสามารถทำงานร ่วมก ันอย ่างเป ็นเอกภาพเก ิดการพ ัฒนา  
การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ 
รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 (3) การสร้างและพัฒนาระบบความมั ่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ ้มครองข้อมูลที ่อาจกระทบถึงความมั ่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของปร ะชาชนที ่ม ีความพร้อมใช้  
และน่าเชื่อถือ 
 (4) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบ  
และช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ  
และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ 
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 (5) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด  
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานเพื่อให้
เป ็นไปตามการบร ิหารงานภาคร ัฐและการจ ัดทำบริการสาธารณะผ่านระบบดิจ ิท ัล รวมทั ้งพัฒนา 
ให้มีกลไกการใช้ข ้อมูลเพื ่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐ 
 มาตรา 5 ให้ม ีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิท ัลเพื ่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ 
และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ  
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง 
 ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง อาจกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันจัดทำ
ระบบบูรณาการข้อมูลดิจ ิท ัลระหว่างกัน และกำหนดรายชื ่อหน่วยงานของรัฐที ่ต ้องเผยแพร่ข ้อมูล  
ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได้ 
 เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนดังกล่าวและ
ต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้สำนักงานทราบด้วย 
 มาตรา 7 ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาร ัฐบาลดิจ ิท ัลตามมาตรา 5 ต ่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 (2) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื ่อเป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (3) กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อดำเนินการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 วรรคสอง และตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (4) กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
 (5) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้เป็นไป  
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 และอาจเสนอต่อผู้รักษาการตามกฎหมายในการพิจารณายกเว้น
หรือลดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื ่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
 (6) ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (7) กำกับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการในแผน
ดังกล่าว 
 (8) กำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 (9) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (10) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 เพื ่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ ่ง คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม (1) และการกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ตาม (3) และ
ระเบียบหรือประกาศตาม (9) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา 8 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา 7 (2) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1) การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน 
 (2) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ ้มครองข้อมูลที ่ครบถ้วน ตั ้งแต่การจัดทำ  
การจัดเก็บ การจำแนกหมวดหมู่ การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบและ
การทำลาย 
 (3) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบ ัน สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี ่ยนกันได้ รวมทั ้งมีการวัดผล 
การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลได้ 
 (4) การกำหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและมีระบบ
บริหารจัดการ รวมทั ้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ ้มครองข้อมูลที ่อยู ่ในความครอบครองให้มี  
ความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด 
 (5) การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพื ่อให้ทราบรายละเอียด เกี่ยวกับโครงสร้าง 
ของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

2.4.3 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
 มาตรา 5 ให ้จ ัดต ั ้งสภาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและส ังคมแห ่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิต ิบ ุคคล 
มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 6 ให้สภามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็นประสานงาน 
และสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (2) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 (4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล 
 (5) ส ่งเสร ิมและกำก ับด ูแลให้ เก ิดค ุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธ ุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั ้งควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัต ิตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี ่ยวกับ  
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (6) ดำเนินกิจการอื่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย หรื อตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 



แผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏบิัติการดิจิทัลประจำป ี2565 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 20 

 

 2.4.4 พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 
 มาตรา 4 ให้มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ มีว ัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื ่อเป็นกลไก  
ในการขับเคล ื ่อนนโยบายและแผนของร ัฐด ้านธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส ์และพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์  
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  เชื่อมโยง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ 
 สำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 
 กิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ ์ กฎหมายว ่าด ้วยการประกันส ังคม และกฎหมายว ่าด ้วยเง ินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ ้าง 
ของสำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้สำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 มาตรา 5 นอกจากดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ให้สำนักงานรับผิดชอบ
งานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการดำเนินการด้านธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเงิน การค้า การ
ลงทุน และการนำเข้าส่งออก รวมทั้งการให้บริการประชาชนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี ่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ของหน่วยงานทั ้งภาคร ัฐและภาคเอกชน รวมทั ้งส ่งเสร ิมการออกแบบสถาปัตยกรรม  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดมาตรฐาน  
เรื่องดังกล่าว 
 (5) จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และมาตรการหรือกลไกการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ 
 (6) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 (7) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือกลไก 
การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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 (8) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำธ ุรกรรมทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์และพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์แก ่หน ่วยงานภาคร ัฐหน ่วยงานเอกชน  
และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู ้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (9) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั ้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน 
 (10) ฝึกอบรมเพื่อยกระดับของบุคลากรของสำนักงานและบุคคลภายนอกให้มีทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน  
ความมั ่นคงปลอดภัย และการสร้างความน่าเชื ่อถือในระบบและการให้บริการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (11) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการมอบหมาย  
หรือตามทีก่ฎหมายกำหนด 

2.4.5. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
มาตรา 16 คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้อง 
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทตาม (1) 
รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 
 (3) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (4) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (5) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ 
 (6) ประกาศกำหนดข้อปฏิบัติในการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ ผู ้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
 (7) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (8) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ
พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
 (9) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ เพื ่อให้ความคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (10) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
 (11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
 (12) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (13) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่พระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื ่นกำหนดให้เป็นหน้าที ่และอำนาจ 
ของคณะกรรมการ 
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 มาตรา 19 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ 
 การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่  
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ 
 ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความ
อ่ืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวง
หร ือทำให ้ เจ ้าของข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลเข ้าใจผ ิดในว ัตถ ุประสงค ์ด ั งกล ่าว ท ั ้ งน ี ้  คณะกรรมการจะให้  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดก็ได้ 
 ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องคำนึงอย่างถึงที่สุด
ในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส ่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั ้งน ี ้  ในการเข ้าทำส ัญญา  
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื ่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ ให้
ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั ้งนี ้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม  
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว โดยชอบตามที่กำหนดไว้ใน
หมวดนี้ 
 ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 
 การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มีผลผูกพัน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ 
 มาตรา 21 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 
 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งจะ
กระทำมิได้ เว้นแต่ 
 (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั ้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้ร ับความยินยอมก่อน  
เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยแล้ว 
 (2) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ 
 มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับ  
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
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 (1) เพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ที ่ เก ี ่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัต ิศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 (2) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 (3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ เพื่อใช้ใน 
การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 
 (4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 (5) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล 
หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่
ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ 
 (1) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื ่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที ่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล 
 (2) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24  
หรือมาตรา 26 
 ให้นำบทบัญญัติเกี ่ยวกับการแจ้งว ัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา 21 และการแจ้งรายละเอียด 
ตามมาตรา 23 มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 
 (2) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่สามารถ 
ทำได้ หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ในกรณีนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (3) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (4) เมื ่อผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู ้ซึ ่งล่วงรู ้หรือได้มาซึ ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที ่หรือ 
จากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการตามมาตรา 23 ไว้
เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด 
 การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ภายในสามส ิบว ันนับแต่ว ันท ี ่ เก ็บรวบรวมตามมาตราน ี ้  เว ้นแต ่กรณีท ี ่นำข ้อม ูลส ่วนบุคคลไปใช้  
เพื่อการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก และกรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไป
เปิดเผย ต้องแจ้งก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 
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 มาตรา 26 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี ่ยวกับเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ ์ ความคิดเห็นทาง  
การเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลสว่น
บ ุ คคล ในทำนอง เด ี ยวก ั นตามท ี ่ คณะกรรมการประกาศกำหนด โดย ไม ่ ได ้ ร ั บความย ินยอม 
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
 (1) เพื ่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีว ิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุค คลซึ ่งเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
 (2) เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่
สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ตามว ัตถ ุประสงค ์ด ั งกล ่าวโดยไม ่ ได ้ เป ิดเผยข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลน ั ้นออกไปภายนอกมูลน ิธ ิสมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนั้น 
 (3) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (4) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 (5) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
 (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง  
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์การจัดการ  
ด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ ไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษาข้อมูล  
ส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
 (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา 
เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ 
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือตามจริยธรรม 
แห่งวิชาชีพ 
 
 (ค) การคุ ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี ่ยวกับ  
การรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม 
ซึ ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู ้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั ้นพื้นฐาน  
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น ทั ้งนี้  
ต้องกระทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม  
เพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
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 (จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั ้นพื้นฐาน  
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี  
ที่เก่ียวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของ
บุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลอง
ลายนิ้วมือ 
 ในกรณีที ่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี ่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระทำภายใต้  
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
 มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับ  
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 
 บุคคลหรือนิติบุคคลที ่ได ้ร ับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ ่ง จะต้องไม่ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
 ในกรณีที ่ผ ู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที ่ได้ร ับยกเว้น ไม่ต้องขอ 
ความยินยอมตามวรรคหนึ ่ง ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั ้นไว้ในรายการ  
ตามมาตรา 39 

2.4.6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าดว้ย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถ
บอกเล ิกหร ือแจ ้งความประสงค ์ เพ ื ่อปฏ ิ เสธการตอบร ับได ้โดยง ่าย ต ้องระวางโทษปร ับไม ่ เกิน  
สองแสนบาท 
 ให ้ร ัฐมนตร ีออกประกาศกำหนดล ักษณะและว ิธ ีการส ่ง รวมทั ้ งล ักษณะและปร ิมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู ้รับ 
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 
 มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 12 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 11 เป็น
การกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที ่ เก ี ่ยวกับการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย  
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั ่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐาน  
อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั ้งแต่หนึ ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั ้งแต่สองหมื ่นบาทถึง  
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
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 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์  
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท 
 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืน  
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 
 มาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 “มาตรา 12/1 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
แก่บุคคลอื ่นหรือทรัพย์ส ินของผู ้อ ื ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บ ุคคลอ่ืน 
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 
 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 14 ผู ้ใดกระทำความผิดที ่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ  
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที ่บิดเบือน  
หรือปลอมไม่ว ่าทั ้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที ่น ่าจะเกิด 
ความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (2) นำเข้าส ู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซ ึ ่งข ้อม ูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที ่น ่าจะเกิด  
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื ้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด  
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
 (3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี ่ยวกับความมั ่นคง  
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
 (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4) 
 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 
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 2.5 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวข้องของกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
 2.5.1 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
  หมวด 1 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  มาตรา 10 คณะกรรมการ สทพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) กําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติงานเพื่อให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น หน้า 
20 เล่ม 132 ตอนที่ 18 ก ราชกิจจานุเบกษา 13 มีนาคม 2558 

(2) เสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้  

(3) กําหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์  
แก่บุคคล ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

(4) ตรวจสอบ แนะนํา และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

(5) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มี
การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

(6) ส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลจําแนกเพศ รวมทั้งเสนอรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

(7) วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
วินิจฉัย การเลือกปฏิบัต ิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และระเบียบอื ่นที ่ เกี ่ยวข้องเพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สทพ. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกําหนดมาตรการพิเศษดังต่อไปนี้  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริง  

(1) ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
(2) ปร ับปร ุงแบบแผนความประพฤติทางส ังคมและว ัฒนธรรมระหว ่างเพศ 

เพื่อขจัดอคติ วิธีปฏิบัติที ่อยู่บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำ และความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศเพื่อขจัด
อุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ 

หมวด 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

มาตรา 14 คณะกรรมการ วลพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) วินิจฉัยปัญหาที่มีการยื ่นคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

ตามมาตรา 18 
(2) กําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพ่ือคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ตามมาตรา 19 
(3) ออกคําสั่งตามมาตรา 20 
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(4) ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 21 
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ วลพ. 
หมวด 3 การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

  มาตรา 20 ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ ให้มีอํานาจออกคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  
ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม เพ่ือระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(2) ให้การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามความในหมวด 4 
คําสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ตามวรรคหนึ่ง จะต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนและอาจกําหนด 

เงื่อนไขใดๆ ได้เท่าท่ีจําเป็น รวมทั้งจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ สทพ. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

หมวด 4 การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย 
มาตรา 24 เมื ่อคณะกรรมการ วลพ. มีคําวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่างเพศ ให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาโดยยื่นคําขอต่อกรมตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

สิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาตามวรรคหนึ ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่ อาจโอนกันได้ 
และไม่ตกทอดทางมรดก 

มาตรา 25 ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ 
หรือในกรณีที ่ผู ้เสียหายไม่สามารถยื ่นคําขอรับการชดเชยและเยียวยาด้วยตนเองได้ ผู ้ปกครอง ผู ้พิทักษ์  
ผู้อนุบาล สามีหรือภริยา ผู้ดูแลหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  

มาตรา 26 การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือประการหนึ่ง 
ประการใด หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้  

(1) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  
(2) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคํานวณเป็นเงินได้  
(3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  
(4) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอ่ืน  
หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และจํานวนเง ินในการชดเชยและเย ียวยาผ ู ้ เส ียหายตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กําหนด 
มาตรา 27 การได้รับการชดเชยและเยียวยาตามมาตรา 26 ไม่เป็นการตัดสิทธิผู ้เสียหาย  

ในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา 18 วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด 5 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
มาตรา 28 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรม เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 30 เงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
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(1) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
(2) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(3) เพื ่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ ่งตกเป็นผู ้เสียหาย  

จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26  
(4) เพื ่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี ่ยวกับการดําเนินงานของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
(5) เพื ่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันมิให้มี  

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
(6) เพื ่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
(7) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นสมควร 
 
มาตรา 31 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีเป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ สทพ. แต่งตั้ง 
จํานวนสี่คน ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม  
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จํานวนสามคน และด้านการบริหารกองทุน จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั ้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
มาตรา 33 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(1) บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดํ าเนินการ

เกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการ สทพ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ โดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กําหนด  

(3) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 
2.5.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 วิสัยทัศน์ “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค” 
พันธกิจ  

(1) พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(2) คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลในครอบครัว 

   (3) คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
   (4) ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล 
ในครอบครัว 
   (5) ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม 
   (6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 
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เป้าประสงค์ 
(1) สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
(2) สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม 
(3) สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(5) ครอบครัวที่มีการกระทำความรุนแรงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
(6) เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 
(7) คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(8) กลไกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศมีความเข้มแข็ง 
(9) ขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
(10) องค์กรมีประสิทธิภาพ มีระบบธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  เรื่องท่ี 1 การส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เรื่องท่ี 2 การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความม่ันคงในทุกมิติ 
เรื่องท่ี 3 การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เรื่องท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2.5.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2562 - 2564 
 วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและครอบครัว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัย” 
  พันธกิจ 
  (1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2) พัฒนาการบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3) พัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูล 
  (4) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  (5) พัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 เป้าประสงค์ 
  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3) ข้อมูลและระบบสารสนเทศมีมาตรฐาน และบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 (4) ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
  (5) บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 

2.5.4 แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
วิสัยทัศน์ “เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” 
พันธกิจ     

(1) ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
(2) สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
(3) สร้างเสริมความเข้มแข็งของกองทุนฯ กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์  
(1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู ้ถ ูกเล ือกปฏิบัติ  

ด้วยเหตุแห่งเพศ มีองค์ความรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  (2) หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
   (3) มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

(4) บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการกองทุน 
(5) มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน 

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

 2.5.5 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับ 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 

หมวด 2 การบริหารกองทุน 
 ข้อ 9 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการ
ระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กำหนด 
 (3) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 
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 หมวด 3 การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 
 ข้อ 24 เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (2) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (3) เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
 (4) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
 (5) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (6) เพื ่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐภาคเอกชน  
และภาคประชาชน 
 (7) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นสมควร 
 หมวด 4 การระดมทุน การลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์ 
 ข้อ 28 การระดมทุนด้วยการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้คำนึงถึงผลได้ ผลเสีย และประโยชน์  
ที่กองทุนพึงได้รับและเงื ่อนไขเป็นการผูกพัน จะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุนและไม่ให้ประโยชน์  
ต่อผู้ใดเป็นการเฉพาะ 
 การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพันหรือต้องซ่อมบำรุงรักษา ให้พิจารณาความคุ้มค่าของ
ผลตอบแทนที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องเสียไป 
 
 2.5.6 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศว่าด ้วยการพิจารณาอน ุม ัติ  
การจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 
 ข้อ 4 เมื ่อคณะกรรมการ วลพ. ได้มีคำวินิจฉัยให้ชดเชยและเยียวยาเป็นจำนวนเงินแก่ผู ้เสียหาย  
และผู้เสียหายได้ยื่นคำขอรับเงินตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามที่คณะกรรมการ วลพ. ได้มีคำวินิจฉัย 
 ข้อ 5 การยื่นคำขอตามข้อ 4 ให้ยื่นโดยตรงต่อกรม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่า
วันทีย่ื่นคำขอต่อกรม หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือคำขอแล้วแต่กรณี เป็นวันยื่นคำ
ขอ 
 ข้อ 6 เมื่อได้รับคำขอตามข้อ 5 ให้ตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายภายในเจ็ดวันทำการ 
 ข้อ 7 ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประชุม
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ไม่มีคำขอรับเงินชดเชยและเยียวยา 
 ข้อ 8 เอกสารหลักฐานในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาประกอบด้วย 
 (1) คำขอรับเงินชดเชยและเยียวยาของผู้เสียหายตามแบบ ทพ. 03 
 (2) สำเนาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้เสียหาย 



แผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏบิัติการดิจิทัลประจำป ี2565 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 33 

 

 
 (4) กรณียื ่นคำขอแทนผู้เสียหาย ให้มีหนังสือมอบอำนาจหรือหลักฐานแสดงถึงความเกี ่ยวพันกับ
ผู้เสียหายตามที่กำหนดในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
 (5) เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรกำหนด 
 ข้อ 9 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแล้ว ให้กรมดำเนินการ 
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายและแจ้งผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันทำการ 
 

2.5.7 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธ ีการ  
และจำนวนเงินในการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย พ.ศ. 2559 
 ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศแก่ผู้เสียหาย  
และผู ้เส ียหายมีคำขอให้มีการชดเชยและเยียวยา ให้คณะกรรมการ วลพ. พิจารณากำหนดการชดเชย 
และเยียวยา ที่เป็นการช่วยเหลือทางการเงินหรือที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ไว้ในคำวินิจฉัย 
 ในการพิจารณาชดเชยและเยียวยาตามวรรคหนึ ่ง ให้คณะกรรมการ วลพ. คำนึงถึงพฤติการณ์  
และความร้ายแรงของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ 
รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
 ข้อ 5 ในกรณีการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสามารถคำนวณเป็น
เงินได้ ให้คณะกรรมการ วลพ. พิจารณาจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละ
สามร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
 (2) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเงินได้แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
 (3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
 (4) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี เช่น ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และค่าทนายความ เป็นต้น ให้จ่าย 
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
 (5) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอื่นนอกจาก (1) (3) (3) และ (4) ให้จ่ายเป็นเงิน 
ตามจำนวนที่คณะกรรมการ วลพ. เห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
 

2.5.8 ระเบียบการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
การยื่นขอรับการสนับสนุน  

มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
องค์กร เอกชน ให้ยื ่นแบบขอรับการสนับสนุนโครงการ ตามแบบ กทพ. 1 พร้อมกำหนดผลการดำเนินงาน 
ที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ/การพัฒนาสังคมที่ผ่านมา และหลักฐานต่าง ๆ อาทิ สำเนา  
ตราสาร/ข้อบังคับ ใบรับรองการจดทะเบียน ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ รายงาน การ
ประชุมประจำปี รายชื่อคณะกรรมการบริหาร งบแสดงฐานะทางการเงินของปีที่ผ่านมา สำเนาบัตรประชาชน พร้อม
รับรองของผู ้ย ื ่นคำขอ เป็นต้น โดยในกรุงเทพมหานครให้ย ื ่นได้ ที ่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
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กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และในจังหวัดให้ยื่นได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 76 จังหวัด หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตพ้ืนที่ 

กรอบวงเงินโครงการ  
(1) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาท  
(2) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที ่ขอรับเง ินสนับสนุนเกิน 50,000 บาท  

แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
(3) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที ่ขอรับเงินสนับสนุนเกิน 100,000 บาท  

แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  
(4) โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนเกิน 150,000 บาท คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณา

อนุมัติกรณีมี ความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ลักษณะโครงการที่สนับสนุนและไม่สนับสนุน  

โครงการที่สนับสนุน  
(1) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

  (2) เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

(3) เป็นโครงการจัดทำแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ  

(4) เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

(5) โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเห็นสมควร  

โครงการที่ไม่สนับสนุน  
(1) เป็นโครงการที่มีลักษณะซ้ำซ้อนในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที ่ รวมทั้งภารกิจที่ภาครัฐ

ดำเนินการครอบคลุมแล้ว  
(2) โครงการที่มีการศึกษาดูงานที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ  
(3) โครงการแข่งขันกีฬา พิธีมอบรางวัลต่าง ๆ  
(4) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายสำนักงาน  
(5) โครงการที่มีการจ้างงานในลักษณะการจ่ายเป็นเงินเดือน  
(6) โครงการที่เป็นการประชุมของสมาชิกองค์กร  
(7) โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอาชีพหรือสร้างงานสร้างรายได้  
(8) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร  
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เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย  
การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการ  
จะพิจารณาตามความจำเป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม 

ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
ระยะเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีของกองทุน คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน  

ของทุกปี  
รับเงินสนับสนุนโครงการ  
เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว 

ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน มาดำเนินการทำสัญญาที่กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ภายในเวลาที่กำหนด โดยผู้รับเงินจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน/สมาคม/
ชมรม/มูลนิธิ/องค์กร ที่รับเงินสนับสนุนให้กองทุนฯ ทราบ เพ่ือดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป  

การรายงานผล  
เมื่อผู้รับเงินสนับสนุนได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้

จ่ายเงิน สนับสนุน ตามแบบ กทพ. 3 พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่าย ต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  

การรายงานผลดังกล่าวต้องแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติทุกรายการ โดยใช้ฉบับจริง ได้แก่ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ แบบใบสำคัญ รับ
เงินค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าที ่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื ่องดื่ม หลักฐานการจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากรและกำหนดการหลักฐานภาพถ่ายกิจกรรมบันทึกลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี และหลักฐานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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บทที่ 3 
กรอบการจัดทำแผนปฏิบตัิการดิจิทัลกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. 2563 - 2565 

 

 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 - 2565  

มีการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ 
ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 - 2564 
รายงานการสำรวจความคิดเห็นเกี ่ยวกับการจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูลของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 และเอกสารวิชาการที่เกี ่ยวข้องมาวิเคราะห์ในการกำหนด
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือนำไป
จัดทำเป็น TOWS Metrix และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ มาสังเคราะห์และประมวลผล เพ่ือจัดทำ
และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพื่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำไปกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์บริบทด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 
3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที ่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหารทั ่วไป (2) งานการเงิน 
และบัญชี (3) งานนโยบายและแผนงาน (4) กลุ่มตรวจสอบภายใน (5) งานกฎหมาย 
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หมายเหตุ : อัตรากำลัง 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : อัตรากำลังกองทุนฯ เป็นข้าราชการจากกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปัจจุบัน 
มีข้าราชการปฏิบัติงาน 7 อัตรา (หญิง 5 อัตรา, ชาย 2 อัตรา) และลูกจ้างช่วยปฏิบัติงาน 2 อัตรา (หญิง) โดยงาน
กฎหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน (สค.) นั้นทางกองทุนฯ ใช้เจ้าหน้าที่ร่วมกับทางกรมฯ 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 
 

สำหรับการจัดแบ่งส่วนงานของกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีดังนี้ 
• ฝ่ายบริหารทั่วไป : มีหน้าที่งานธุรการต่างๆภายในกลุ่มและควบคุมดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์  

ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนช่วยอำนวยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอก โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) งานธุรการ สารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือลงในสมุดรับและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
นำเสนอผู้บังคับบัญชา 

 (2) งานบริหารการประชุม 
 (3) งานการเจ้าหน้าที่ เงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
 (4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานในภาพรวมของกองทุน 

โครงสร้างบุคลากรกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

(ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ) 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

(ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ) 

กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน (สค.) 

• งานธุรการ สารบรรณ 

• งานบริหารการประชุม 

• งานการเจ้าหน้าที่ เงินเดือน 
และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 

• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน 
ในภาพรวมของกองทุน 

 

 

 

 

 

งานการเงินและบัญช ี งานนโยบายและแผน งานกฎหมาย 

(สค.) 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

• งานการเงินและบญัชีกองทุน 

• จัดทำข้อมลูทางบัญชแีละรายงาน 

• งานดา้นพัสด ุจดัซ้ือจัดจ้าง 

• ควบคุมการเบกิจา่ยพัสด ุ- ครภุัณฑ ์

• จ่ายเงินชว่ยเหลอื ชดเชยและ
เยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามคำสั่ง วลพ. 

• จ่ายเงินสนบัสนุนโครงการตามมต ิ
คกก.บรหิารกองทุน 
 

• งานยทุธศาสตร์/แผนงาน/
งบประมาณประจำปี/ตวัชี้วัด 

• จัดประชุมกรรมการตา่ง ๆ  

• การระดมทุน 

• พิจารณาโครงการที่เสนอ
ขอรับเงินสนับสนนุ 

•  ติดตามประเมนิผลโครงการ 

• การรายงานผลในภาพรวม/
รายงานประจำป ี
 

 

• วิเคราะหก์ฎหมายที่เกีย่วข้อง 

• ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ด้านกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบั
กองทนุ 

• งานนิตกิรรม สัญญา 

• ดำเนินการเกีย่วกบัคดีต่าง ๆ          
ที่อยู่ในอำนาจของกองทุน 
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 (5) การประสานงานและอำนวยการทั่วไป 
 (6) การผลิตเอกสาร การจัดทำเอกสาร และรูปเล่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มฯ 
• งานการเงินและบัญชี : มีหน้าที ่หลักในการรับผิดชอบงานด้านบัญชี การรับ - จ่ายเงิน  

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

ความเห็นชอบ 
• งานนโยบายและแผนงาน : ทำหน้าที่หลักในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

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

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกองทุนฯ โดยให้มี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

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

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (3) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนด 
 (4) ปฏิบัติงานรว่มกันหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                          
• งานกฎหมาย : ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง

แพ่งและอาญา และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  
 (2) ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 
 (3) จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณางานนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
 (4) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจของกองทุนฯ 
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3.2 สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 3.2.1 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
  (1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
ต่อพ่วง ดังนี้ 
 

รายการ 
จำนวนครุภัณฑ์ 

รวม ก่อนจัดตั้งกองทุนฯ หลังจากตั้งกองทุนฯ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย - - - - - - - - - - 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(PC) 

1 1  2 1 1 2 
- - 

8 

3. เครื ่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) 

- - - - 2 - - 
 - 

2 

4. เครื่องพิมพ์ - 1 - 2 - - - - - 3 
5. สแกนเนอร์ - - - - - - - - 1 1 
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า  1  2 1 1 1 - - 6 
 
  (2) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

รายการ 
จำนวนครุภัณฑ์ 

รวม 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. เครื่องพิมพ์ - - - - - - 2 - - 2 
2. เครื่องบันทึกเสียง - - - - - - - 1 - 1 
3. เครื่องโทรสาร - - - - - - - 1 - 1 

 
3.2.2 ระบบเครือข่าย 

 ระบบเครือข่ายของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ อยู ่ภายใต้การบริหารจัดการ  
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาทิ ระบบอินทราเน็ต ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสาร
บรรณ ข่าว และประชาสัมพันธ์  
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3.2.3 ระบบงานและฐานข้อมูล 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยังไม่มีระบบงานและฐานข้อมูลภายในของตนเอง มีเพียงระบบ
สารสนเทศภายใน ประกอบด้วย (1) Social Network (Facebook Fanpage) (2) E-mail (3) Google (Google Drive) 
(4) Excel (5) เอกสารเท่าน ั ้น ส ่วนระบบสารสนเทศภายนอก ประกอบด้วย (1) ระบบการบร ิหารการเงิน 
และการคลังภาครัฐ (GFMIS) (2) ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) (3) ระบบรายงานการเงิน 
รวมภาครัฐ (CFS) (4) ระบบการจ่ายเงิน (KTB Corporate Online) และ (5) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (eGP) 
 จากข้อมูลสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พบว่า ระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีเพียงต่อจำนวนบุคลากรใน
การปฏิบัติงานเท่ากับ 1:1 ส่วนด้านระบบเครือข่ายมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการของกรม
ก ิจการสตร ี และสถาบ ันครอบคร ั วย ั งไม ่ เพ ี ยงพอต ่ อการดำเน ิ นงาน รวมถ ึ ง ย ั ง ขาดระบบง าน 
และฐานข้อมูลภายในของกองทุนฯ ที ่มีความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล ทั ้งข้อมูลผู ้ร ับบริการ ข้อมูล  
การดำเนินงาน ข้อมูลด้านการเงินทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นอกจากนี ้ เง ื ่อนไขและระเบียบ 
มีรายละเอียดมากส่งผลให้ผู้รับบริการไม่สะดวกในการรับบริการ รวมทั้งยังขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์  
ที่หลากหลายส่งผลให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงบริการ
ออนไลน์ การร้องเรียน การขอรับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
 
3.3 ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหาย  
จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

สถิติข ้อมูลการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. 2558 พบว่า มีบ ุคคลที ่เห ็นว ่าตนได้ร ับหรือจะได้ร ับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะเป็น 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ตั้งแต่ ปี 2558 - 2562 เพียง 39 คำร้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 
2562) ดังนี้ 
 

ปี คำร้อง มีคำวินิจฉัยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา ไม่รับพิจารณา 
2562 3 - 3 3 
2561 12 - 10 2 
2560 11 - 7 4 
2559 11 6 2 3 
2558 2 2 - - 
รวม 39 8 22 12 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) มีข้อคิดเห็นว่า การที ่มี  

คำร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(วลพ.) จำนวนน้อย อาจเนื่องมาจาก 
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(1) สังคมยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ และบทบาทของกองทุนฯ ในการช่วยเหลือ ชดเชย
และเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 26 

(2) คนในสังคมมีต้นทุนที่ต่างกัน ดังนั้น แม้จะมีการรับรู้แต่ก็อาจจะไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเข้ามาใช้
ช่องทางนี้เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

(3) คนที่รับรู้และตั้งใจเข้ามาใช้บริการแต่ก็ติดที่เงื่อนไขทางเอกสารที่มีความยากต่อการทำความเข้าใจ ทำ
ให้ผู้รับบริการไม่สะดวกที่จะขอรับบริการความช่วยเหลือ 

(4) ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมว่าพระราชบัญญัติฯ นี้ เป็นกฎหมายเฉพาะของคนบางกลุ่ม ดังนั้น
คนกลุ่มอื่น ๆ จึงไม่ได้เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ 

จากผลการดำเนินงานและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พบว่า 
บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ ยังเข้าไม่สามารถเข้าถึงบริการจากกองทุนฯ ได้ อาจเนื ่องมาจากยังขาดการรับรู ้เรื ่องสิทธิ  
ช่องทางการเข้าถึงการรับบริการ และความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของกองทุนฯ ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

 
3.4 ผลการดำเนินงานขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจำปี 2562 
  

ลำดับ โครงการ หน่วยงานขอรับการสนับสนุน 
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

สมาคมผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ (WE PEACE) 

2 โครงการสร้างองค์ความรู ้ด ้านความเสมอภาค  
อัตลักษณ์ของบุคคล และการแสดงออกทางเพศ 

ศ ูนย ์พ ัฒนาครอบคร ัว ในช ุมชนตำบล 
กุดป่อง เทศบาลเมืองเลย 

3 โครงการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านความเท่าเทียม
ระหว่างเพศแก่สตรีจังหวัดชัยนาท 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท (กพ
สจ.ชัยนาท) 

4 โรงเรียนภาคฤดูร้อนในหัวข้อสตรี เพศสถานะ  
เพศวิถีศึกษาและความเสมอภาคทางเพศ 

มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 

5 โครงการเยาวชนไทย เคียงบ่า เคียงไหล่ หัวใจ เท่า
เทียม 

มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก (มสด.) 

6 โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ จังหวัดเลย 

สถาบันไทเลยเพ่ือการพัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย) 

7 โครงการสร ้างความตระหนักความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนา
ภา จังหวัดขอนแก่น 

8 โครงการท้องถิ่นยุคใหม่กับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
 

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเหม ืองหม้อ 
จังหวัดแพร่ 
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ลำดับ โครงการ หน่วยงานขอรับการสนับสนุน 
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื ่องความเสมอภาค 

กับความเป็นธรรม บทบาทหญิงชายและความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมือง
ชัยนาท (องค์กรสวัสดิการชุมชน) 

10 โครงการผลิตส ื ่อเพื ่อส ่งเสร ิมความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ 
 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดา 

 
3.5 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 - 2564  
 จากการดำเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 - 2564 
ภายใต้แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562-2564 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย (1) 
ม ีระบบการบร ิหารจ ัดการกองทุนที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ (2) บ ุคลากรมีท ักษะในการบร ิหารจ ัดการกองทุน  
(3) มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้  
  

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

 

 
แผนงาน/
โครงการ 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  
จ ั ดหาและปร ั บปรุ ง
อ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
 

จ ัดหาคอมพ ิวเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

บ ุ คลากรม ี เคร ื ่ อง
คอมพ ิ วเตอร ์ และ
อ ุปกรณ์เพ ียงพอต่อ
ความต้องการ  

ระดับความสำเร็จในการ
จ ั ดหาคอมพ ิ วเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

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

จัดหาเคร ื ่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

ม ี เคร ื ่ องแม ่ ข ่ ายที่
สามารถรองร ับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
 

ระดับความสำเร็จในการ
จ ัดหาเคร ื ่องแม ่ข ่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
โดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีVirtualization 
และCloud Computing ในการบริหาร
จัดการ 

จัดหาระบบเครือข่าย 
 

บุคลากรมีเครือข่ายที่มี
ประส ิทธ ิภาพในการ
ทำงาน 

ระดับความสำเร็จในการ
จัดหาระบบเครือข่าย 

จัดหาระบบเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาการบร ิหาร
จัดการ และการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ 

มีระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การตัดสินใจ 
 

ระดับความสําเร ็จใน
การพัฒนาระบบบริหาร
จ ัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ 

จัดจ ้างดำเนินการพัฒนาระบบ
บร ิ หารจ ั ดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

 

 
แผนงาน/
โครงการ 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ 
พ ัฒนาระบบบร ิ หาร
จัดการ และการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
 

ม ี แผนปฏ ิ บ ั ต ิ การ
ดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
 

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำแผนปฏิบัติ
ก า ร ด ิ จ ิ ท ั ล แ ล ะ
แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
ประจำป ี 

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

พ ัฒนาช ่องทางการ
เผยแพร่สื ่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 
 

ผู ้ร ับบริการทั ้งภายใน 
และภายนอกทราบ
ข่าวสารผลการดำเนินงาน
และก ิจกรรมต ่ าง  ๆ 
ของกองทุนฯ 

ระดับความสำเร ็จของ 
การจ ั ดทำช ่ องทาง 
การเผยแพร ่ส ื ่ อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

สร้างเพจ Facebook ของกลุ่มบริหาร
กองทุนฯ ในชื ่อ "กองทุนส ่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ" 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการข้อมูล 
กลยุทธ์  
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการข้อมูล 
 

จัดทำระบบฐานข้อมูล
ของกองทุนส ่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ 

จ ั ดทำระบบข ้ อมู ล  
Big Data 
 

ระด ั บความสำเร็ จ 
ของการจัดทำฐานข้อมูล 
 
 

จ ัดจ ้ างดำเน ินการจ ัดทำระบบ
ฐานข ้อม ูลของกองท ุนส ่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 

จ ั ดทำระบบข ้อมู ล  
Big Data 
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนใช้บริการ
ภ าย ใน /ภ ายนอก
กองทุนฯ 

ระดับความสำเร็จในการ
จ ั ดทำระบบข ้ อมู ล  
Big Data 

จัดจ้างที ่ปร ึกษาวิเคราะห์ข ้อมูล 
เพื ่อสนับสนุนผู ้ใช้บริการภายใน/
ภายนอกกองทุนฯ 
 

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

จัดทำนโยบายและแนว
ปฏิบ ัต ิ ในการร ักษา
ความมั ่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 
 

ฐานข ้ อม ู ลเพ ื ่ อใช้  
ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
 

ระดับความสำเร ็ขของ
นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

จัดทำนโยบาย กฎระเบียบ ประกาศ
คำส ั ่ งในการร ักษาความม ั ่ นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

 
3.6 รายงานการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูลของกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 
 จากการสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูลของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย (1) มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ 
ด้านความเท่าเทียมทางเพศ จำนวน 5 ราย (2) ผู ้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจำนวน 9 ราย 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย 
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 ซึ ่งผลสำรวจการยอมรับและการรับรู ้เกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ประกอบด้วย  
2 ส่วน คือ (1) ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ ของกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ 63 (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกับการให้บริการของกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ 55 
 โดยประเด็นการแสดงความคิดเห็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่าเพศ พบว่า   
 - ผู้รับบริการมีความคิดเห็นว่า ควรมีการให้บริการของกองทุนฯ เช่น การยื่นคำร้อง สืบค้นข้อมูล 
ติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์อย่างยิ่ง เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ทันที 
 - ผู้รับบริการมีความคิดเห็น ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีองค์ความรู้ ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทาง
เพศ อาทิ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 การให้บริการของกองทุนฯ และการจัดทำคลัง
ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานภายนอก ผู้รับบริการ องค์กร มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ ของกองทุนฯ 
 - ผู้บริการมีความคาดหวัง ในด้านช่องทางการเข้าถึงการให้บริการของกองทุนฯ ทั้งในการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ และการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 
2558 สิทธิต่าง ๆ โดยจัดทำองค์ความรู้ควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
 - ควรมีวิธีการที่ทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงสิทธิทุกคน และการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศให้มีความชัดเจนและ
ถูกต้อง 
 
3.7 การวิเคราะห ์SWOT และ TOWS Matrix 

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

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

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

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

ปฏิบัติงาน 
 
จุดอ่อน Weakness (W) 
1. ขาดระบบในการจัดเก็บฐานข้อมูล ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ และระบบการให้บริการ

ออนไลน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว 
2. ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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3. ไม่มีเว ็บไซต์ สื ่อออนไลน์ หรือช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสาร 
ด้านการบริการของกองทุนฯ สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บุคลากรปัจจุบันขาดองค์ความรู ้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหรือใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. บุคลากรในพ้ืนที่ขาดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ 
7. งบประมาณมีจำนวนจำกัดและไม่มีงบประมาณรองรับในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล 
8. เครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอและเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ทันสมัย 

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

พ.ศ. 2558 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รองรับการดำเนินงานด้านส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
2. ร ัฐบาลมีนโยบายและแผนระดับชาติ ว ่าด้วยการพัฒนาดิจ ิท ัลเพ่ื อเศรษฐกิจและสังคม  

และมีกฎหมายออกมาช่วยสนับสนุนในการทำงานด้านดิจิทัล 
3. รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานอินเตอร์เน็ต ( Internet) ความเร็วสูง เพื ่ออำนวย 

ความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
4. หน่วยงาน องค์กร และภาคีเคร ือข ่ายให ้ความร ่วมม ือและสนับสนุนการดำเ น ินงาน 

การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
5. สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการปรับตัวในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้น และมีทิศทาง  

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

ความแปรผันทางการเมือง การถูกคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น 
2. ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที ่มีอคติทางเพศในสังคมส่งผลต่อเจตคติและการกระทำ 

ของคนในสังคม  
3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ

ผู้รับบริการได ้
4. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน อาทิ การรับรู้สิทธิ การบริการของ

กองทุนฯ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
5. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถศึกษาข้อมูล  

ด้านดิจิทัลได้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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3.7.2 การวิเคราะห์มาตรการเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

 
 

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

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

Th
re

at
s 

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

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมั่นคง
ปลอดภัย (W6-T5) 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
 

 
4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 
4.2 พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจที ่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการสื ่อสารข้อมูลกับกลุ ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงสิทธิ  
องค์ความรู้ กฎหมาย เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง และเยียวยาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 พันธกิจที ่  2 พัฒนาบุคลากรให้ม ีความพร้อมและความสามารถในการนำใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการทำงานร่วมกันกับ
ภาคีเครือข่าย 
 
4.3 เปา้ประสงค์ (Goal) 
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและ
ประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เป้าประสงค์ที่ 3 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.4 แนวทาง 
 แนวทางที ่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างทั่วถึง 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู ้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย  
 แนวทางที ่3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
และภาคีเครือข่าย 
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4.5 โครงการและกิจกรรมภายใต้แนวทาง 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงาน  
และประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที ่ 1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื ่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย และประชาชน 
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ  
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑ โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้บริการ
ประชาชนและส่งเสริมความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑.ประชาชน/ผู้ใช้บริการ 
ได้รับความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ 
๒.ระบบสารสนเทศและ/ 
หรือระบบดิจิทัล เพื่อช่วยการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 

• เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ของกองทุนฯ      
ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง 
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว   
และท่ัวถึง เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย 

• การประชาสัมพันธ์งานและ
การใหบ้ริการกองทุนผ่าน
เว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์สู่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 

• ประชาชนและผู้รับบริการ  
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขอรับบริการ 
จากกองทุนมากข้ึน 

ผลผลิต (Output) 
๑. เว็บไซต์กองทุน ฯ 
๒. facebook Fan 

Page 
๓. สถิติผู้เข้าชมหรือ

เป็นสมาชิก 
๔. คลังความรู้ที่มี

เนื้อหาด้านความ
เท่าเทียมระหว่าง
เพศ 
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ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

• มีสื่อความรู้ออนไลน์ที่
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมาย  
และสิทธิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

• มีสมาชิกและภาคีเครือข่าย
ร่วมสร้างสื่อแบ่งปันความรู้ 

  
แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที ่ 2.1 ส่งเสริมองค์ความรู ้และทักษะการบริหารจัดการสารสนเทศที ่ทันสมัยกับบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ  
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

• บุคลากรกองทุนสามารถใช้
ระบบงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ไ ด ้ อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง แล ะมี
ประสิทธิภาพ  

ผลผลิต (Output) 
จำนวนบุคลากรได้รับ
การอบรมหลักสูตร 
การใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ 

๘ โครงการอบรมหลักสูตรการตระหนัก
ถึงความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป • บุคลากรกองทุนมีความรู้   
และตระหนักด้านความเสี่ยง 
ด้านภัยคุกคามจากการใช้
งานระบบ ICT และสามารถ
นำความรู้ในใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที ่ได้อย่างถูกต้อง ลด

ผลผลิต (Output) 
จำนวนบุคลากรได้รับ
การอบรมหลักสูตร 
การตระหนักถึง 
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
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ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

โอกาสในการถูกจู ่โจมจาก    
ผู้ไมป่ระสงคดี์ 

๙ โครงการอบรมให้ความรู้การใช้งาน
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานและการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป • บ ุคลากรม ีความร ู ้ คว าม
เข ้ า ใจสามารถใช ้ ร ะบบ
โปรแกรมคอมพ ิ ว เ ตอร์
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต (Output) 
จำนวนบุคลากรได้รับ
ความรู้การใช้งาน
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
และการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

 
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ  

และภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที่ 3 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการ 

แก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบการให้บริการแบบออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย

สามารถได้รับความสะดวกในการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์ท ี ่  3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการกองทุนช่วยลดขั ้นตอน  

ลดความซ้ำซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

๔ โครงการพ ัฒนาระบบวางแผน
งบประมาณและติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานของกองทุน 

การเงินและบัญชี 
 
 

โครงการการจ ัดให ้ม ีระบบ
สารสนเทศและ/หร ือระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน 

• มีระบบในการวางแผนและ
จัดทำงบประมาณโครงการ
และก ิ จ ก ร รมหล ั ก ของ
กองทุนฯ และการติดตาม

ผลผลิต (Output) 
ระบบงบประมาณและ
ติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการดำเนินงานของ
กองทุน 
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ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และผลการดำเนินงาน 

๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานคำร้อง และระบบงานช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยา 
 

นโยบายและแผน 
 

• ประชาชนและผู ้รับบริการ
สามารถเข้าถึงบริการผ่าน
ระบบออนไลน ์ท ี ่ม ีความ
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
บริการได้อย่างทั่วถึง 

• กองท ุนม ีระบบงานและ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการ
สน ับสน ุนงานครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ อาทิ คำร้อง
กรณีเลือกปฏิบัติ คำวินิจฉัย 
การช่วยเหลือเยียวยา 

ผลผลิต (Output) 
ระบบสารสนเทศงาน 
คำร้อง และระบบงาน
ช่วยเหลือ ชดเชย  
และเยียวยา 
 

๓ โครงการพัฒนาระบบการขอรับเงิน
สน ับสน ุนโครงการและต ิดตาม
ประเมินผล 

นโยบายและแผน 
 

• อ ง ค ์ ก ร แ ล ะป ร ะช า ช น
สามารถรับบริการยื่นขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ และ
ยื ่นรายงานติดตามผลการ
ดำเน ินโครงการได ้อย ่ าง
สะดวกรวดเร็ว 

• กองทุนมีระบบรายงานการ
ผลและฐานข ้ อม ู ลท ี ่ มี
ประสิทธิภาพในการติดตาม
และประเม ินผลโครงการ
สามารถประเมินผลดำเนินการ
โ ค ร ง ก า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

• กองท ุนม ีฐานข ้อม ูลท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ และมีความ

ผลผลิต (Output) 
ระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ 
และติดตามประเมินผล 
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ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

พร้อมในการสนับสนุนงาน
ครอบคล ุมภารก ิจหน ้าที่  
อาทิฐานข้อมูลโครงการที่
ขอรับเงินสนับสนุน สถิติการ
ให ้เง ินสนับสนุนโครงการ 
และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
และผู้รับบริการ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื ่อการบริหารจัดการกองทุนฯ 
สำหรับผู้บริหาร (MIS/EIS)  
 

นโยบายและแผน 
 

โครงการการจ ัดให ้ม ีระบบ
สารสนเทศและ/หร ือระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน 

• ผ ู ้บร ิหารม ีระบบข้อมูลที่
สนับสนุนการตัดสินใจ และ
ช ่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
ว ิเคราะห์ข ้อม ูลกองท ุนฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย 
ด้วยความรวดเร็ว 

ผลผลิต (Output) 
ระบบ MIS/EIS 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับภาคีเครือข่าย 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

๖ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ
ภาคีเครือข่าย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการการจ ัดให ้ม ีระบบ
สารสนเทศและ/หร ือระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน 

• ระบบที่เชื ่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายใน
การช ่วยเหล ือผ ู ้ถ ูกเล ือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

• มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 

ผลผลิต (Output) 
ระบบบูรณาการภาคี
เครือข่าย 

 
กลยุทธ์ที ่ 3.5 ปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย เพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในการรองรับระบบงานและจำนวนผู้ใช้งาน 
 

ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑๐ โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพ่ือการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

• มีอุปกรณ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์      
ที่เพียงพอต่อการใช้งานและ
สนับสนุนการปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

ผลผลิต (Output) 
จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อ
เจ้าหน้าที ่๑:๑  
 

๑๑ โครงการเช่าระบบแม่ข่ายแบบ
คลาวด ์คอมพ ิวต ิ ้ งท ์  (Cloud 
Computing) 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป • มีระบบแม่ข่ายรองรับ
ระบบงานของกองทุนฯ       
ได้อย่างเพียงพอ 

ผลผลิต (Output) 
เครื่องแม่ข่ายแบบ
คราวด์คอมพิวติ้งท์ 
จำนวน x เครื่อง 
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ลำดับ
ความสำคัญ 

โครงการ หน่วยดำเนินการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

• มีระบบแม่ข่ายมีระบบรักษา 
ความปลอดภัยที่มั่นคง
ปลอดภัย 

• เพ่ือให้มีบุคลากร ควบคุม
ระบบแม่ข่ายแบบคลาวด์
คอมพิวติ้งท์ (Cloud 
Computing) 
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4.6 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

โครงการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การดำเนินงาน 

 
เป้าหมายโครงการ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
๑. โครงการพัฒนา
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ประชาสมัพันธ์ 
องค์ความรู้ บริการ
ประชาชนและส่งเสริม
ความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
และการให้บริการกองทุน
ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์สู่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อให้ประชาชน 
และผูร้ับบริการมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายและ
การขอรับบริการกับกองทุนฯ 
มากขึ้น 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลนเ์พื่อ 
การประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งจัดทำคลังความรู้ 
และสื่อดิจิทัล เพื่อ
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

๑. เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ของกองทุนฯ ที่กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
๒. การประชาสมัพันธ์งานและการ
ให้บริการกองทุนผ่านเว็บไซต์ และ
สื่อสังคมออนไลน์สู่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 
๓. ประชาชนและผูร้ับบริการ       
มีความรู้ ความเข้าใจในการขอรับ
บริการจากกองทุนมากขึ้น 
๔. มีสื่อความรู้ออนไลน์ท่ีส่งเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
และสิทธิความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 
๕. มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายร่วม
สร้างสื่อแบ่งปันความรู ้

๑. เว็บไซต์
กองทุนฯ 
๒.facebook Fan 
Page 
3. สถิตผิู้เข้าชม
หรือเป็นสมาชิก 
4. คลังความรู้ที่มี
เนื้อหาด้านความ
เท่าเทียม 
ระหว่างเพศ  

  
 
500,000 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐  

๒,5๐๐,๐๐๐  
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โครงการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การดำเนินงาน 

 
เป้าหมายโครงการ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แนวทางที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบท่ีทันสมัย 
๒. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสตูร
การใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ  
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อเสรมิสร้างความรู้และ
เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมยั 
ได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมหลักสตูร 
การใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ แก่เจ้าหน้าที่ 
พมจ. และผู้บริหาร 

บุคลากรกองทุนสามารถใช้
ระบบงานเพื่อปฏิบตัิหน้าที ่
ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 

จำนวนบุคลากร
ได้รับการอบรม
หลักสตูรการใช้
งานระบบงาน
กองทุนฯ 

  
๑,๐๐๐,๐๐๐  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอบรม
หลักสตูรการตระหนัก
ถึงความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ความตระหนักด้านความ
เสี่ยงด้านภัยคุกคามจากการ
ใช้งานระบบ ICT  
๒. บุคลากรสามารถ 
นำความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง  
๓. เพื่อลดโอกาส 
ในการถูกจู่โจมข้อมลูจาก 
ผู้ไม่ประสงค์ด ี
 
 
 

จัดอบรมหลักสตูร 
การตระหนักถึง 
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
 

บุคลากรกองทุนมีความรู้ และ
ตระหนักด้านความเสี่ยงด้านภัย
คุกคามจากการใช้งานระบบ ICT 
และสามารถนำความรู้ในใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างถูกต้อง 
ลดโอกาสในการถูกจู่โจมจาก 
ผู้ไม่ประสงค์ด ี

จำนวนบุคลากร
ได้รับการอบรม
หลักสตูรการ
ตระหนักถึง 
ความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ 

  

๒๐๐,๐๐๐  

๒๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การดำเนินงาน 

 
เป้าหมายโครงการ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔. โครงการอบรมให้
ความรู้การใช้งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมลู 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ทันสมยัเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
บริหารจดัการข้อมลูและ
ระบบงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมอบรมให้
ความรู้การใช้งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมลูแก่
เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์นับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากร
ได้รับความรู้การ
ใช้งานระบบ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการ
บริหารจดัการ
ฐานข้อมูล 

  

  ๑๐๐,๐๐๐  

1๐๐,๐๐๐ 

แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
๕. โครงการพัฒนา
ระบบวางแผน
งบประมาณและ
ติดตามประเมินผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการดำเนินงาน 
ของกองทุน  

การเงินและบญัชี  
 

๑. เพื่อติดตามผล 
การดำเนินงานของ 
การให้บริการของกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณและ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

พัฒนาระบบวางแผน
งบประมาณและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผล 
การดำเนินงานของ
กองทุน 

มีระบบในการวางแผนและจัดทำ
งบประมาณโครงการและกิจกรรม
หลักของกองทุนฯ และการติดตาม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ผลการดำเนินงาน  

ระบบงบประมาณ
และตดิตาม
ประเมินผล 
การใช้จ่าย
งบประมาณและ
ผลการดำเนินงาน
ของกองทุน 
 

  
๒,๐๐๐,๐๐๐  

๒,๐๐๐,๐๐๐  
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โครงการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การดำเนินงาน 

 
เป้าหมายโครงการ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงาน
คำร้อง และระบบงาน
ช่วยเหลือ ชดเชย และ
เยียวยา 
 

นโยบายและแผน 
 

๑. เพื่อให้บริการประชาชน
และผู้รับบริการเข้าถึงบริการท่ี
มีความสะดวก รวดเร็ว และ
เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการของกองทุนได้อย่าง
ทันสมัย 
๓. เพื่อมีระบบฐานข้อมูลกลุ่ม
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ ในการสนับสนุน
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
๔. เพื่อมีฐานข้อมูลกรณีคำร้อง
ช่วยเหลือ เยียวยาในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของ 
กองทุนฯ 
 
 
 
 
 

- พัฒนาระบบการ
ให้บริการแบบออนไลน์ 
ที่ครอบคลุม
กระบวนการทำงาน
ตั้งแต่รับคำร้องการ
วินิจฉัยจนถึงการรับเงิน
เยียวยา 
- พัฒนาระบบรายงาน
ผลการช่วยเหลือเยียวยา 
 

- ประชาชนและผูร้ับบริการ
สามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบ
ออนไลน์ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว 
และเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
- กองทุนมีระบบงานและ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ 
มีความพร้อมในการสนับสนุนงาน
ครอบคลมุภารกจิหน้าที่ อาทิ  
คำร้องกรณเีลือกปฏบิัติ คำวินิจฉยั 
การช่วยเหลือเยียวยา 
 

ระบบสารสนเทศ
งานคำร้อง และ
ระบบงาน
ช่วยเหลือ ชดเชย 
และเยยีวยา 
 

  
๖,๐๐๐,๐๐๐  

๖,๐๐๐,๐๐๐  
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โครงการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การดำเนินงาน 

 
เป้าหมายโครงการ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ . โ คร งการพ ัฒนา
ระบบการขอร ับเ งิน
สนับสนุนโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

นโยบายและแผน 
 

๑. เพื่อให้ประชาชน 
และผูร้ับบริการเข้าถึงบริการ
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการของกองทุนได้อย่าง
ทันสมัย 
๓. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
และกิจกรรมทีไ่ด้รับเงิน
สนับสนุน 
๔. เพื่อมีระบบรายงานผล
การขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ 
ฐานข้อมูลสนับสนุน 
การดำเนินงาน และข้อมลู
ภาคีเครือข่าย และ
ผู้รับบริการ ในการสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
 

- พัฒนาระบบการ
ขอรับเงินสนับสนุน
โครงการออนไลน ์
- พัฒนาระบบติดตาม 
และประเมินผล
โครงการและกิจกรรม 
ที่ได้รับเงินสนับสนุน 
- พัฒนาระบบรายงาน
ผลการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ 
 

- องค์กรและประชาชนสามารถรบั
บริการยื่นขอรบัเงินสนับสนุน
โครงการ และยื่นรายงานตดิตาม
ผลการดำเนินโครงการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
- กองทุนมีระบบรายงานผลและ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
สามารถประเมินผลดำเนินการ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 
- กองทุนมีฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อม 
ในการสนับสนุนงานครอบคลมุ
ภารกิจหน้าท่ี อาทิ ฐานข้อมูล
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน  
สถิติการใหเ้งินสนับสนุนโครงการ 
และฐานข้อมลูภาคเีครือข่ายและ
ผู้รับบริการ  

ระบบการขอรับ
เงินสนับสนุน
โครงการและ
ติดตาม
ประเมินผล 

 
1,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การดำเนินงาน 

 
เป้าหมายโครงการ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ
กองทุนฯสำหรับ
ผู้บริหาร (MIS/EIS)  
 

นโยบายและแผน 
 

๑. เพื่อรายงานผล 
การดำเนินงานของกองทุนได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานได้อย่างทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการกองทุนฯ
สำหรับผู้บรหิาร 
(MIS/EIS) 
๒. รวบรวมฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารมรีะบบข้อมลูที่สนับสนุน 
การตัดสินใจ และช่วยประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมลูของกองทุนฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไดร้ับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความ
รวดเร็ว 
 

ระบบ MIS/EIS 
 

   - 

๙. โครงการพัฒนา
ระบบบูรณาการภาคี
เครือข่าย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เพื่อมีระบบ 
ที่เช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของภาคีเครือข่าย
ในการช่วยเหลือผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหต ุ
แห่งเพศ 
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
เครือข่าย 
๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อนใน
การทำงานและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลมุ 

- รวบรวมฐานข้อมูล
ทำเนียบองค์กร
เครือข่าย 
- พัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือส่งต่อ
ผู้รับบริการ 

- ระบบท่ีเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบตัิด้วยเหตุ
แห่งเพศ 
- มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 

ระบบบูรณาการ
ภาคีเครือข่าย 

  
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การดำเนินงาน 

 
เป้าหมายโครงการ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐. โครงการจดัหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
เพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้กองทุนฯ  
มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล 
เพียงพอ 
และมั่นคงปลอดภยั 

จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็น
และเพียงพอ 

มีอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
และสนบัสนุนการปฏิบตัิการของ
เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ  
 

จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อ
เจ้าหน้าท่ี ๑:๑  
 

   - 

๑๑. โครงการเช่า
ระบบแม่ข่ายแบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งท์ 
(Cloud Computing) 

ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้กองทุนฯ  
มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลทีเ่พียงพอและ
มั่นคงปลอดภยั 

เช่าเครื่องแม่ข่ายแบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งท์ 
จำนวน x เครื่อง 

- มีระบบแม่ข่ายรองรับระบบงาน
ของกองทุนฯ ได้อย่างเพียงพอ 
- มีระบบแม่ข่ายมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มั่นคงปลอดภยั 
- มีบุคลากร ควบคมุระบบแม่ข่าย
แบบคลาวด์คอมพิวติ้งท์ (Cloud 
Computing) 

เครื่องแม่ข่าย 
แบบคลาวด์
คอมพิวติ้งท์ 
จำนวน x เครื่อง 

  

๙๖,๐๐๐ 

๑๙๒,๐๐๐ 
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4.8 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2564 
   

โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย และประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวกและทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ 

๑. โครงการพ ัฒนาด ิจ ิทัล
แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ บริการประชาชน
และส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์งานและการ
ให้บริการกองทุนผ่านเว็บไซต์ และ
สื่อสังคมออนไลน์สู ่กลุ ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการ
มีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมายและ
การขอรับบริการกับกองทุนฯ มากขึ้น 

 

พัฒนาเว ็บไซต์กองท ุนฯ 
และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
จัดทำคลังความรู ้ และสื่อ
ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่าน
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 

๑. เว ็บไซต์และสื ่อส ังคม
ออนไลน ์ของกองทุนฯ ที่
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
เพ ื ่ อ เ ผยแพร ่ ข ้ อม ู ลแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
๒. การประชาสัมพันธ์งาน
และการให้บริการกองทุน
ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์สู่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างทั่วถึง 
 
 
 

๑. เว็บไซต์กองทุนฯ 
๒. Facebook Fan 
Page 
๓. สถิตผิู้เข้าชม 
หรือเป็นสมาชิก  
 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

๕๐๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบท่ีทันสมัย 
เป้าประสงค์ที ่๒    บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑        ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีทันสมัยกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๒. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้
งานระบบงานกองทุนฯ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่
ท ันสม ัยได ้อย ่ างถ ูกต ้องและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบงานกองทุนฯ แก่
บุคลากรกองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนสามารถใช้
ระบบงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ไ ด้ อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง แ ละมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรได้รับ
การอบรมหล ักส ูตร
การใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ 

เมษายน – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๓. โครงการอบรมหลักสูตรการ
ตระหน ั กถ ึ งความม ั ่ นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑. เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้และความ
ตระหนักด้านความเสี ่ยงด้านภัย
คุกคามจากการใช้งานระบบ ICT  
๒. บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  
๓. เพื ่อลดโอกาสในการถูกจู ่โจม
ข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

ประสานศูนย์เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศของกรม สค.  
เพื ่อส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝ ึ กอบรมหล ั กส ู ตรการ
ตระหน ักถ ึงความม ั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
 

บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ 
และตระหนักด้านความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามจากการใช้
งานระบบ ICT และสามารถ
นำความรู้ในใช้ในการปฏิบัติ
หน ้ าท ี ่ ไ ด ้ อย ่ า งถ ู กต ้ อง  
ลดโอกาสในการถูกจู่โจม 
จากผู้ไม่ประสงค์ดี 

จำนวนบุคลากรได้รับ 
การอบรมหล ักส ูตร
การตระหนักถึงความ
ม ั ่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย
สารสนเทศ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๔. โครงการอบรมให้ความรู้
การใช ้งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล 

๑. เพ ื ่อให ้บ ุคลากรกองทุนฯ มี
ความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
๒ . เ พ ื ่ อ ให ้ บ ุ ค ล ากรกองท ุ นฯ 
สามารถบริหารจัดการข้อมูลและ
ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประสานสำนักงานเลขานุกรม/
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของกรม สค. เพื่อส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมให้ความรู ้การใช้
งานระบบโปรแกรมอมพิวเตอร์
พื ้นฐานและการบริหารจัดการ
ฐานข ้อม ูลแก ่เจ ้าหน ้าท ี ่และ
ผู้บริหาร 

บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้
ความเข้าใจสามารถใช้ระบบ
โปรแกรมคอมพ ิ ว เ ตอร์
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรได้รับ
ความร ู ้ ก า ร ใช ้ งาน
ร ะ บ บ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์พื ้นฐาน
และการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางที่ ๓       พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที ่๓  กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑     พัฒนาระบบการให้บริการแบบออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายสามารถได้รับความสะดวกในการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒     พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนช่วยลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓     พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
๕. โครงการพัฒนาระบบการ
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
และติดตามประเมินผล 

๑. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการ
เข้าถึงบริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว 

และทั่วถึง 
๒. เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพการ
ให ้บร ิการของกองท ุนได ้อย ่าง
ทันสมัย 
๓. เพ ื ่อต ิดตามและประเม ินผล
โครงการและกิจกรรมที ่ได้ร ับเงิน
สนับสนุน 
๔. เพื่อมีระบบรายงานผลการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ ฐานข้อมูล
สนับสนุนการดำเนินงาน และข้อมูล
ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการใน
การสนับสน ุนการต ัดส ินใจของ
ผู้บริหาร 

๑. พัฒนาระบบการขอรับ
เ ง ิ นสน ับสน ุน โครงการ
ออนไลน์ 
๒. พัฒนาระบบติดตามและ
ประเม ินผลโครงการและ
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ เ งิ น
สนับสนุน 
๓. พัฒนาระบบรายงานผล
การขอร ับเง ินสน ับสนุน
โครงการ 
 

๑. กองทุนฯ มีระบบรายงาน
ผ ล แ ล ะ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพในการติดตาม
และประ เม ิ นผล โครงการ
สามารถประเมินผลดำเนินการ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และโปร่งใส 
๒. กองทุนม ีฐานข ้อม ูลที ่มี
ประส ิทธ ิภาพ และม ีความ
พร ้อมในการสนับสนุนงาน
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ อาทิ 
ฐานข้อมูลโครงการที่ขอรับเงิน
สน ับสน ุน สถ ิต ิการให ้ เ งิ น
ส น ั บ ส น ุ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายและ
ผู้รับบริการ 

ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
ขอร ับเง ินสน ับสนุน
โครงการและติดตาม
ประเมินผล 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๖ . โครงการพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่อการบริหาร
จ ั ด ก า รกองท ุ นฯส ำ ห รั บ
ผู้บริหาร (MIS/EIS)  
 

๑. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
ของกองทุนได ้อย ่างถูกต ้องและ
รวดเร็ว 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทำงานได้อย่างทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
กองทุนฯ สำหรับผู้บริหาร 
(MIS/EIS) 
๒. รวบรวมฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผ ู ้บร ิหารมีระบบข้อม ูลที่
สนับสนุนการตัดสินใจ และ
ช ่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
วิเคราะห์ข้อมูลของกองทุนฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไ ด ้ ร ั บ ข ้ อม ู ลท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง 
ทันสมัย ด้วยความรวดเร็ว 

ระดับความสำเร็จของ
ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ 
MIS/EIS 
 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- นโยบาย
และแผน 

 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ๑,๕๐๐,๐๐๐  
  
  

หมายเหตุ    การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการที่ ๒ – ๔ และโครงการที่ ๖  
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ โดยกองทุนฯ จะประสานการดำเนินงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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บทที่ 5 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย และประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวกและทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ 

๑ .  โ ค ร งก า รพ ัฒนา
ด ิ จ ิ ท ั ล แพลตฟอร์ ม
ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์  
องค ์ความร ู ้  บร ิการ
ประชาชนและส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
และการให้บริการกองทุน
ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ส ู ่กลุ ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 
๒. เพื ่อให้ประชาชนและ
ผู ้ร ับบริการมีวามรู ้ความ
เข้าใจในกฎหมายและการ
ขอรับบริการกับกองทุนฯ 
มากขึ้น 

 

พัฒนาเว ็บไซต์กองทุนฯ 
และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
จัดทำคลังความรู้ และสื่อ
ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่าน
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 

๑. เว็บไซต์และสื ่อสังคม
ออนไลน์ของกองทุนฯ ที่
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
เพ ื ่ อ เผยแพร ่ ข ้ อม ู ลแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
๒. การประชาสัมพันธ์งาน
และการให้บริการกองทุน
ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ส ู ่กลุ ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 
 
 
 

๑. เว็บไซต์กองทุนฯ 
๒. Facebook Fan 
Page 
๓. สถิตผิู้เข้าชม 
หรือเป็นสมาชิก  
4. คลังความรู้ที่มี
เนื้อหาด้านความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

2,0๐๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ลำดับ 1 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

๓. ประชาชนและผู้รับบริการ   
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขอร ับบร ิการจากกองทุน
มากขึ้น 
๔. มีสื ่อความรู ้ออนไลน์ที่
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด ้านกฎหมาย และส ิทธิ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๕. มีสมาชิกและภาคีเครือข่าย
ร่วมสร้างสื่อแบ่งปันความรู้ 

แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบท่ีทันสมัย 
เป้าประสงค์ที ่๒    บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑        ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีทันสมัยกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๒. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การใช ้งานระบบงาน
กองทุนฯ 

เพื ่อเสริมสร้างความรู้และ
เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
ได ้ อย ่ า งถ ู กต ้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

จัดอบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบงานกองทุนฯ แก่
บุคลากรกองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนสามารถใช้
ระบบงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ไ ด ้ อย ่ า งถ ู กต ้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรได้รับ
การอบรมหล ักส ูตร
การใช้งานระบบงาน
กองทุนฯ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ลำดับ 7 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

๓ . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
หลักสูตรการตระหนักถึง
ความม ั ่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ความตระหนักด้านความ
เส ี ่ยงด ้านภัยคุกคามจาก
การใช้งานระบบ ICT  
๒. บ ุคลากรสามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง  
๓. เพื่อลดโอกาสในการถกูจู่
โจมข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์
ด ี

ประสานศูนย์เทคโนโลยี
และสารสนเทศของกรม 
สค.  
เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝ ึกอบรมหล ักส ูตรการ
ตระหนักถ ึงความม ั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
 

บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ 
และตระหน ักด ้านความ
เสี่ยงด้านภัยคุกคามจากการ
ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ  ICT แ ละ
สามารถนำความรู้ในใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่าง
ถ ู ก ต ้ อ ง  
ลดโอกาสในการถูกจู่โจม 
จากผู้ไม่ประสงค์ดี 

จำนวนบุคลากรได้รับ 
การอบรมหล ักส ูตร
การตระหนักถึงความ
ม ั ่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย
สารสนเทศ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ลำดับ 8 

๔ . โครงการอบรมให้
ความรู้การใช้งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 

๑. เพื่อให้บุคลากรกองทุนฯ 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส น ุ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อให้บุคลากรกองทุนฯ 
สามารถบร ิหารจ ัดการ
ข ้อม ูลและระบบงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ประสานสำนักงานเลขานุกรม/
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของกรม สค. เพื ่อส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมให้ความรู้การ
ใช ้งานระบบโปรแกรมอมพิว
เตอร์พื ้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
และผู้บริหาร 

บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้
ความ เข ้ า ใจสามารถใช้
ร ะ บ บ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ไ ด ้ อ ย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากรได้รับ
ความร ู ้ ก าร ใช ้ งาน
ร ะ บ บ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์พื ้นฐาน
แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ห า ร
จัดการฐานข้อมูล 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ลำดับ 9 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แนวทางที่ ๓       พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที ่๓  กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑     พัฒนาระบบการให้บริการแบบออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายสามารถได้รับความสะดวกในการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒     พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนช่วยลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓     พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
๕ . โ ค ร ง ก า รพ ัฒนา
ร ะ บ บ ว า ง แ ผ น
งบประมาณและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ดำเนินงานของกองทุน 

๑. เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานของการ
ให้บริการของกองทุนฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณและ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พั ฒ น า ร ะ บ บ ว า ง แ ผ น
งบประมาณและต ิดตาม
ประเม ินผลการใช ้จ ่ าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ผ ล 
การดำเนินงานของกองทุน 

มีระบบในการวางแผนและ
จัดทำงบประมาณโครงการ
และก ิ จ ก ร รมหล ั กของ
กองทุนฯ และการติดตาม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และผลการดำเนินงาน  

ระบบงบประมาณ
และตดิตาม
ประเมินผล 
การใช้จ่าย
งบประมาณและผล
การดำเนินงานของ
กองทุน 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

2,000,000 ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

ลำดับ 4 

6 .  โ ค ร งก า รพ ัฒนา
ระบบสารสนเทศงานคำ
ร ้ อ ง  และระบบงาน
ช่วยเหลือ ชดเชย และ
เยียวยา 

๑. เพื่อให้บริการประชาชน
และผ ู ้ ร ับบร ิการ เข ้ าถึ ง
บร ิการท ี ่ม ีความสะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงบริการ
ได้อย่างท่ัวถึง 

- พัฒนาระบบการ
ให้บริการแบบออนไลน์ ที่
ครอบคลมุกระบวนการ
ทำงานตั้งแต่รับคำร้องการ
วินิจฉัยจนถึงการรับเงิน
เยียวยา 

- ประชาชนและผู้รับบรกิาร
สามารถเข้าถึงบริการผ่าน
ระบบออนไลน ์ท ี ่ม ีความ
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
บริการได้อย่างท่ัวถึง 
- กองทุนมีระบบงานและ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศงาน
คำร้อง และระบบงาน
ช่วยเหลือ ชดเชย 
และเยยีวยา 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

2,000,000 ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

ลำดับ 2 



แผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏบิัติการดิจิทัลประจำป ี2565 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

๒. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของกองทุนได้
อย่างทันสมัย 
๓. เพื ่อมีระบบฐานข้อมูล
กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ ในการ
สนับสนุนดำเนินงานของ
กองทุนฯ 
๔. เพื่อมีฐานข้อมูลกรณีคำ
ร้องช่วยเหลือ เยียวยาใน
ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ก า ร
ดำเนินงานของกองทุนฯ 

- พัฒนาระบบรายงานผล
การช่วยเหลือเยียวยา 
 

และมีความพร้อมในการ
สนับสน ุนงานครอบคลุม
ภารกิจหน้าท่ี อาทิ  
คำร้องกรณีเลือกปฏิบัติ  
คำวินิจฉัย การช่วยเหลือ
เยียวยา 
 

7 .  โ ค ร งก า รพ ัฒนา
ระบบการขอร ับ เ งิน
สนับสนุนโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

๑. เพื ่อให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

และทั่วถึง 
๒. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของกองทุนได้
อย่างทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบการขอรับ
เง ินสน ับสน ุนโครงการ
ออนไลน์ 
๒. พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการและ
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ เ งิ น
สนับสนุน 

๑. กองทุนฯ มีระบบรายงาน
ผ ล แ ล ะ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพในการติดตาม
และประ เม ินผลโครงการ
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล
ดำเนินการโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

และโปร่งใส 

ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
ขอร ับเง ินสนับสนุน
โครงการและติดตาม
ประเมินผล 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

5๐๐,๐๐๐ ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

ลำดับ 3 



แผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏบิัติการดิจิทัลประจำป ี2565 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

๓ .  เ พ ื ่ อ ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเม ินผลโครงการและ
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ เ งิ น
สนับสนุน 
๔. เพื ่อมีระบบรายงานผล
การขอร ับเง ินสน ับสนุน
โ ค ร ง ก า ร  ฐ า น ข ้ อ มู ล
สนับสนุนการดำเนินงาน 
และข้อม ูลภาคีเครือข่าย 
และผ ู ้ ร ับบร ิการ ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

๓. พัฒนาระบบรายงานผล
การขอร ับเง ินสน ับสนุน
โครงการ 
 

๒. กองทุนมีฐานข้อมูลที ่มี
ประสิทธ ิภาพ และมีความ
พร ้อมในการสนับสนุนงาน
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ อาทิ 
ฐานข้อมูลโครงการที ่ขอรับ
เงินสนับสนุน สถิติการให้เงิน
ส น ั บ ส น ุ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายและ
ผู้รับบริการ 

8 . โ ค ร ง ก า รพ ัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ก อ ง ท ุ น ฯ ส ำ ห รั บ
ผู้บริหาร (MIS/EIS)  
 

๑.  เพ ื ่ อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกา รทำ ง าน ได ้ อย ่ า ง
ทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
กองทุนฯ สำหรับผู้บริหาร 
(MIS/EIS) 
๒. รวบรวมฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู ้บร ิหารมีระบบข้อมูลที่
สนับสนุนการตัดสินใจ และ
ช ่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
วิเคราะห์ข้อมูลของกองทุน
ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และได้รับข้อมูลที ่ถ ูกต ้อง 
ทันสมัย ด้วยความรวดเร็ว 

ระดับความสำเร็จของ
ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ 
MIS/EIS 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

- นโยบายและ
แผน 

 

ลำดับ 5 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

9 .  โ ค ร งก า รพ ัฒนา
ระบบบูรณาการภาคี
เครือข่าย 

๑. เพื ่อมีระบบที่เชื ่อมโยง
ข ้ อ ม ู ล เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง ภ า คี
เครือข่ายในการช่วยเหลือผู้
ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เพศ 
๒. เพื ่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่าย 
๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อนใน
การทำงานและสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
 
 
 

- ร ว บ ร ว ม ฐ า น ข ้ อ มู ล
ทำเนียบองค์กรเครือข่าย 
- พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ช่วยเหลือส่งต่อผู้รับบริการ 

- ระบบที่เชื่อมโยงข้อมลูกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายใน
การช่วยเหลือผ ู ้ถ ูกเล ือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
- ม ี ฐ า น ข ้ อ ม ู ล อ ง ค ์ ก ร
เครือข่าย 

ระบบบูรณาการภาคี
เครือข่าย 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

500,000 ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ลำดับ 6 

10. โครงการจ ัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื ่อให ้กองทุนฯ  มีระบบ
โครงสร ้ างพ ื ้นฐานด ้ าน
ดิจิทัลเพียงพอและมั ่นคง
ปลอดภัย 

จ ั ดซ ื ้ อ เ คร ื ่ อ งอ ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต ่ อพ ่ ว งท ี ่ จ ำ เ ป ็ น แ ล ะ
เพียงพอ 

มีอุปกรณ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 
และสนบัสนุนการ
ปฏิบัติการของเจา้หน้าท่ี
กองทุนฯ  
 

จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อ
เจ้าหน้าท่ี ๑:๑  
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ลำดับ 10 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
(KPI) 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

11. โครงการเช่าระบบ
แม ่ข ่ ายแบบคลาวด์
คอมพ ิวต ิ ้ งท ์  (Cloud 
Computing) 

เพื ่อให ้กองทุนฯ ม ีระบบ
โครงสร้ า งพ ื ้ นฐานด ้ าน
ดิจิทัลที่เพียงพอและมั่นคง
ปลอดภัย 

เช ่ า เคร ื ่องแม ่ข ่ายแบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งท์ จำนวน 
x เครื่อง 

- มีระบบแม่ข่ายรองรับ
ระบบงานของกองทุนฯ ได้
อย่างเพียงพอ 
- มีระบบแม่ข่ายมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่
มั่นคงปลอดภยั 
- มีบุคลากร ควบคุมระบบ
แม่ข่ายแบบคลาวด์คอมพิว
ติ้งท์ (Cloud Computing) 

เคร ื ่องแม ่ข ่ายแบบ
คลาวด์คอมพิวติ ้งท์  
จำนวน x เครื่อง 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน ๒๕๖5 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ลำดับ 11 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 7,000,000   
 
 หมายเหตุ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการที่ 2 - 4 โครงการที่ 8  
   และโครงการที ่10 – 11 ไม่ได้ใช้งบประมาณ โดยกองทุนฯ จะประสานการดำเนินงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการสตรี 
   และสถาบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏบิัติการดิจิทัลประจำป ี2565 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 74 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาฐานข้อมูล 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สำหรับผู้รับบริการ) 

 
 

 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

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

  

คำชี้แจง 

แบบสำรวจฉบับนีจ้ัดทำขึ้นเพ่ือสำรวจข้อมูลการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุน

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าเพศ โดยข้อมลูที่ไดจ้ากการสำรวจในครั้งนี้จะใช้สำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ประจำปี 2564 - 2565   
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ส่วนที่ 2 การยอมรับและการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โปรดพิจารณาคำถามต่อไปนี้ แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูส้ึกท่านมากท่ีสุด
เพียงช่องเดียว ระดับความคิดเห็น จัดเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 หมายถึง เห็นด้วย 

3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองทุน      

ก. การยื่นข้อร้องเรียน การขอรับเงินชดเชยเยียวยา      

1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ      

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ      

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลย ี      

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ      

ข. การขอรับเงินสนับสนนุโครงการหรือกิจกรรม      

1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ      

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ      

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลย ี      

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ      

ค. การสืบค้นข้อมูล      

1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ      

2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการ      
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ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลย ี      

4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วและประสทิธิภาพการให้บรกิาร      

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการให้บริการของกองทุนฯ      

1. ปัจจุบันท่านได้รบับริการต่างๆ ของกองทุนฯ ผา่นระบบดจิิทัล เช่น การยื่น 
คำรอ้ง สบืค้นข้อมูล ตดิต่อประชาสมัพันธ ์

     

2. ท่านคิดวา่กองทนุควรเพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์หรือใหบ้ริการผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การบริการข้อมลูข่าวสารทางโทรศัพท์มอืถือ เว็บไซต์ 
ระบบ e-service  

     

3. ท่านทราบวิธีและใช้การให้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างดี      

 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิด 

3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการของกองทุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ยื่นคำร้อง 
ขอรับเงินสนับสนุน การรับเรื่องร้องทุกข์ ฯลฯ 

  
   

3.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการที่ต้องการ
ความรู้เรื่องสิทธิและการเข้าถึงบริการของกองทุนฯ 

  
   

3.3 ท่านมีความคาดหวังในอนาคตว่ากองทุนควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างไรบ้าง เพ่ือประโยชน์ในการับบริการของท่าน 

  
   

3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  
  

 


