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บทที่ ๑ บทนำ 
 
๑.๑ หลักการและเหตุผล  
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยกองทุนฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี ้ (มาตรา ๒๘) และกำหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อยู่ภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์ (มาตรา ๓๐) ดังต่อไปนี้ (๑) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (๒) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (๓) เพ่ือช่วยเหลือ 
ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู ้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม    
ระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖ (๔) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  (๕) เพื่อส่งเสริมการศึกษา      
การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ         
(๖) เพื ่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ        
ภาคประชาชน และ (๗) เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(สทพ.) เห็นสมควร 
 กองทุนฯ ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และ      
มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ (มาตรา ๓๑) โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ สทพ. แต่งตั้ง 
จํานวน ๔ คน ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความ  
เท่าเทียมระหว่างเพศ จํานวน ๓ คน  และด้านการบริหารกองทุน จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ให้รองอธิบดี        
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมอบหมายเป็นกรรมการ    
และเลขานุการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั ้งข้าราชการในกรม จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความ       
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ ในการประชุมครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๕ เมื ่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดวิสัยทัศน์กองทุนฯ      
“เป็นกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” และกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์/แผนงาน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) การช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ (๒) การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๓) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และ (๔) การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม



๒ 
 
ระหว่างเพศให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ       
ตามที่พระราชบัญญัติฯ นี้กำหนดไว้ 
 กองทุนฯ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานถึงปัจจุบัน พบว่า 
ปัจจัยสำคัญที่ประชาชน (สตรี บุรุษ และบุคคลแสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด) ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฯ อาจเนื่องจากประชาชนยังไม่รับรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ       
อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง สังคมยังไม่ตระหนักถึงปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศที่เกิดขึ้น และยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงทำให้ยังมีการเคลื่อนไหว
เรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ ขณะที่สถิติการยื ่นคำร้องเข้าสู ่กระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) มีจำนวนน้อย ดังนั้น      
เพื ่อเพิ ่มช่องทางให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติฯ รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนฯ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานให้บริการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น หน ่วยงานของร ัฐ และหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลระยะ ๓ ปี   
ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร (แผนแม่บท ICT) โดยภายใต้ 
การดำเนินงานดังกล่าว กองทุนฯ ต้องมีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ) ในส่วนการบริหารจัดการสารสนเทศ ภายใต้ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนฯ ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ประกอบกับกองทุนฯ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ (ระยะ ๕ ปี) ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนฯ (ระยะ ๕ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจ           
การพัฒนาองค์ความรู้ และระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลกองทุนฯ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ระยะ ๕ ปี) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ (แผนรายปี) ที ่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายได้ 



๓ 
 
 ๑.๒.๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

๑.๒.๓ เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
๑.๓ เป้าหมาย 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
 
๑.๔ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
      ๑.๔.๑ ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวะปัจจุบัน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนปัจจัย       
ที่เกื้อหนุนความสำเร็จ 
 (๒) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ควบคู่กับการพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะ ๕ ปี) และร่างแผนดังกล่าวต้องมี
ความความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศได้อย่างครบถ้วน ซึ่งต้องมีการกำหนดกรอบการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเด็น 
ดังนี้ 

 
ลำดับ กรอบการพัฒนาโครงการ กรอบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 

และดิจิทัลที่สำคัญ 
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอน         

การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลที่
สำคัญตามที่บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีไดก้ำหนด 
  

๒ โครงการสำหร ับประชาชน/ผ ู ้ ใช ้บร ิการได ้ รับ       
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

๓ โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 



๔ 
 

ลำดับ กรอบการพัฒนาโครงการ กรอบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 
และดิจิทัลที่สำคัญ 

๔ โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่
เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 

 
 ๑.๔.๒ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖     
(แผนรายปี) เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว โดยต้องมีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน ดังนี้ (๑) องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ขั ้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผู ้รับผิดชอบ ( ๒) 
องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ การกำหนดตัวชี้วัดที่แสดง
ความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ หรือผู้บริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะ 
 ๑.๔.๓ จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
(ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖           
(แผนรายปี) ฉบับสมบูรณ์ โดยนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จากข้อ ๑.๔.๒
มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และมีความเหมาะ



๕ 
 



๖ 
 

บทที่ ๒ ผลการศึกษาทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๑ ภารกิจตามกฎหมายของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที่  
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการกระทำหรือไม่กระทำใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน 
หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็น
เพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
สากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และเป็นหลักประกันว่าทุกเพศจะได้รับการ
ปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (๑) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (๓) เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖ 
 (๔) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (๖) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน 
 (๗) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) เห็นสมควร 
  
๒.๒ ภารกิจหน้าทีข่องกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) จัดการและบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนินการ  
เกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) กำหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



๗ 
 
 (๓) จัดทำแผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา  
และเสนอต่อคณะกรรมการ สทพ. เห็นชอบ 
 (๔) จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) จัดทำการเงินในภาพรวมและข้อมูลทางบัญชีกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 (๖) จ ัดทำข้อมูลประกอบการประชุมของคณะกรรมการบร ิหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ  
หรือคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชย เยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ แก่ผู ้เสียหายตามมติ
คณะกรรมการ วลพ. และการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ และเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือทราบ 
 (๘) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.๓ ศึกษาทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 
 ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ  
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 



๘ 
 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้          
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู ่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคงที ่มี           
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั ้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจบุัน” 
เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคม
และขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อ  
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง  
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 



๙ 
 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั ้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น  
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน  
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที ่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม 
และทั่วถงึ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล 
ทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จร 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ  
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลก  
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื ่อสัตย์สุจริต  
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 



๑๐ 
 
 ๒.๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐๑ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีจุดมุ่งหมายสูงสุด
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับ
ความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี และเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทาย  
ต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่ ๑๓ ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที ่สำคัญ             
๔ ประการ ได้แก ่
  (๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข ๒ ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์       
ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม 
  (๒) แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงอัน
ประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถใน
การบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ๒) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ื อแสวงหาประโยชน์     
จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ ๓) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
  (๓) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด“ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับ
การดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์         
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
  (๔) โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซ่ึงเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน ๓ รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผลักดัน      

 
๑ รัฐสภาได้มีมติรับทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕        

  ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 



๑๑ 
 
ให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งได้  
อย่างทั่วถึง 
 เปา้หมายหลัก  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย 
 (๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ    
สังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่า
ของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
 (๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ ทั ้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
 (๓) การมุ ่งสู ่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื ่อมล้ำทั ้งในเชิงรายได้       
ความมั่งคั่งและโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ     
เท่าเทียม 
 (๔) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษส
สำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 
 (๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย      
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไก
ทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐ 
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา         
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 
 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักดังกล่าวได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ ประการ      
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” เพื่อสะท้อน
ประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า
อย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิต ิดังนี้ 
 



๑๒ 
 
มิติที่ ๑ ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
 หมุดหมายที ่๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมดุหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก 

 
มิติที่ ๒ โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
           หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
 หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 หมุดหมายที ่๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ  
         เหมาะสม 
มิติที่ ๓ ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมุดหมายที ่๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
 หมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
          ภูมิอากาศ 
มิติที่ ๔ ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
 หมุดหมายที ่๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที ่๑๓ ไทยมภีาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 
 ๒.๓.๓ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ภายใต้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
   การปฏิร ูปและขับเคล ื ่อนประเทศไทยไปส ู ่ระบบเศรษฐก ิจและสังคม ที ่ข ับเคล ื ่อน  
ด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเครื ่องมือสำคัญ 
ในการพัฒนาประเทศจากฐานรากในทุก ๆ มิติ ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์
ของรัฐบาลในด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางประชารัฐ โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นแผนแม่บทของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัย
ขับเคลื ่อนสำคัญ เพื ่อนำพาประเทศไทยไปสู ่ Digital Thailand ซึ ่งหมายถึง ยุคสมัยในอีกสองทศวรรษ 
ข้างหน้าที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้ 



๑๓ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล  

เพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม ได้มีการแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว ไปสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation”อันเป็นการสร้าง
รากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื ่อนการพัฒนา ทั ้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม  
ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้  ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาดิจิทัล
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ ๕ ปีที ่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ  
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๖) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ เป็นกรอบนำความคิดในการวางแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ 
 
 ๒.๓.๔ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้กำหนดวิสัยทัศน์      
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” 
       โดยมุ่งยกระดับภาครัฐไทยสู่เป้าหมายการให้บริการที ่ตอบสนองประชาชน และลดความ   
เหลื่อมล้ำ การเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ การสร้างความโปร่งใส ที่เน้น
การเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
เป็นภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่อไป แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้สอด
รับกับวิสัยทัศน์ข้างต้นไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย 
เป้าหมาย 
๑) ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วน       

ณ จดุเดียว (One-Stop Service) 
๒) ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้บริการดจิิทัลภาครัฐได้ 



๑๔ 
 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๑) ภายในปี ๒๕๗๐ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในด้านสำคัญ 

คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
๒) ภายในป ี๒๕๗๐ สัดส่วนบริการของรัฐสำหรับประชาชนสามารถให้บริการแบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๓) ภายในปี ๒๕๗๐ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครัฐในด้านที่สำคัญ ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๘๕ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าเพิ่มอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ 
เปา้หมาย 
๑) ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการดิจิทัลของภาครัฐ 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๑) ภายในปี ๒๕๗๐ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จในด้านสำคัญ     

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ภายในปี ๒๕๗๐ สัดส่วนบริการของรัฐสำหรับภาคธุรกิจสามารถให้บริการแบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๓) ภายในปี ๒๕๗๐ ระดับความพึงพอใจของภาคธุรกิจต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครัฐในด้านสำคัญไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 
เป้าหมาย 
๑) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภาครัฐ ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
๒) การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยประชาชนไม่ต้องร้องขอ และประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และ   

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
๑) ภายในปี ๒๕๖๘ ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบหลักด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ภายในปี ๒๕๖๘ ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสำคัญ      

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓) ภายในปี ๒๕๖๙ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่บูรณาการข้อร้องเรี ยนร้องทุกข์      

ของประชาชน เพ่ือการบรหิารจัดการติดตามและแจ้งผลอยางเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๑๕ 
 
๔) ภายในปี ๒๕๗๐ ร้อยละของหน่วยงานรัฐที่มีการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ในรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๕) ภายในปี ๒๕๗๐ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการนำข้อมูลเปิดภาครัฐที่ได้รับการเปิดเผยผ่านศูนย์กลาง

ข้อมูลเปิดภาครัฐได้รับการนำไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและบริการโดยภาคเอกชน หรือประชาชน 
อย่างน้อย ๑๐ กิจกรรม/โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัวและขยายสู่
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
๑) ภาครัฐดำเนินการจัดทำขอ้มูล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
๒) ภาครัฐดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านศูนยแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 
๓) ภาครัฐมีกระบวนการทำงานที่เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
๔) มีชุดเทคโนโลยี และบรกิารกลางที่มีมาตรฐาน สำหรับการให้บริการของรัฐ 
๕) บุคลากรรัฐได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๑) ภายในปี ๒๕๗๐ ร้อยละของหน่วยงานรัฐที่จัดทำข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ 
๒) ภายในปี ๒๕๗๐ รอ้ยละความสำเร็จของการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลในดา้นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓) ภายในปี ๒๕๗๐ รอ้ยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ 
๔) ภายในปี ๒๕๖๗ ร้อยละความสำเร็จของระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง (Shared Application 

Enabling Services) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๕) ภายในปี ๒๕๗๐ ร้อยละของบุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานดด้านดิจิทัลของทุกหน่วยงานมีความรู้

และทักษะดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
 

๒.๓.๕ นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
      ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื ่อนการพัฒนาของผู ้นํา

ประเทศในอดีต และคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี  
มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” 
โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

 
 



๑๖ 
 

  นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
  ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  ๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  ๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  ๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเพื ่อให้การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศสามารถ

บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

  ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
  นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
  ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา 
  ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบ

ได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการที่
สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ลดขัน้ตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ
และการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 



๑๗ 
 
ผ่านการทดลองใช้ มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทาง
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

  ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

๒.๔ ศึกษาทบทวนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 
      ๒.๔.๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          หมวด ๑ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   มาตรา ๕ เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม  
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจ ิทัล          
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แล้วหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ดังกล่าว 
   มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมาย 
และแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การดำเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื ่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากร  
ของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
   (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื ่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ำ  
ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม และประโยชน์ของประชาชน 
   (๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับประยุกต์ใช้งาน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   (๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้ 
การทำงานระหว่างระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
รวมตลอดทั้งทำให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื ่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 



๑๘ 
 
   (๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 
   (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (๗) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพ่ือให้
มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 
 หมวด ๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 มาตรา ๒๑ เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมตามความในมาตรา ๕ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาตินั้น 
 มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที ่มีหน้าที ่ดำเนินการตามภารกิจที ่กำหนดในนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านที่คณะกรรมการ
มอบหมายเพ่ือทราบ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 
ที่ได้รับตามวรรคหนึ่งยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ดังกล่าวต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรัฐมีความเห็นไม่สอดคล้องกันให้เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 
 ๒.๔.๒ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มาตรา ๔ เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล  
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้ม ีความสอดคล้องกัน  
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
และอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
ต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



๑๙ 
 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 
 (๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีความ
มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเกิดการพัฒนา 
การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ 
รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 (๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ ้มครองข้อมูลที ่อาจกระทบถึงความมั ่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที ่มีความพร้อมใช้  
และน่าเชื่อถือ 
 (๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบ 
และช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ  
และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ 
 (๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด 
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งพัฒนา 
ให้มีกลไกการใช้ข้อมูลเพื ่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐ 
 มาตรา ๕ ให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ  
และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ  
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง 
 ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง อาจกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กันจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และกำหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล  
ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได้ 
 เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผน
ดังกล่าวและต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้สำนักงานทราบด้วย 
 
 
 



๒๐ 
 
 มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๕ ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 (๒) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินการให้เป็ นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อดำเนินการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ วรรคสอง และตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื ่อประโยชน์ในการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
 (๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และอาจเสนอต่อผู้รักษาการตามกฎหมายในการพิจารณา
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
 (๖) ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลและตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) กำกับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการใน
แผนดังกล่าว 
 (๘) กำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 
 (๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม (๑) และการกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ตาม (๓) 
และระเบียบหรือประกาศตาม (๙) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๘ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา ๗ (๒) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของ
รัฐ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกข้ันตอน 
 (๒) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน ตั้งแต่การจัดทำ  
การจัดเก็บ การจำแนกหมวดหมู่ การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ
และการทำลาย 



๒๑ 
 
 (๓) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื ่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบัน สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้ รวมทั้งมีการวัดผล 
การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลได้ 
 (๔) การกำหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและมีระบบ
บริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู ่ในความครอบครองให้มี  
ความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด 
 (๕) การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
 
 ๒.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มาตรา ๕ ให้จัดตั ้งสภาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิติบ ุคคล 
มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๖ ให้สภามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู ้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็น
ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี ่ยวกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (๒) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่ องที ่เกี ่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 (๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล 
 (๕) ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี ่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (๖) ดำเนินกิจการอื่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย หรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒.๔.๔ พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มาตรา ๔ ให้มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อเป็นกลไก 
ในการขับเคลื ่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้



๒๒ 
 
เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ 
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ 
 สำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 
 กิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้าง 
ของสำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
 ให้สำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 มาตรา ๕ นอกจากดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ให้สำนักงาน
รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการดำเนินการด้าน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเงิน 
การค้า การลงทุน และการนำเข้าส่งออก รวมทั้งการให้บริการประชาชนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดมาตรฐาน 
เรื่องดังกล่าว 
 (๕) จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และมาตรการหรือกลไกการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ 
 (๖) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 (๗) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือกลไก 
การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (๘) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี ่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชน  



๒๓ 
 
และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (๙) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน 
 (๑๐) ฝึกอบรมเพ่ือยกระดับของบุคลากรของสำนักงานและบุคคลภายนอกให้มีทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน  
ความมั่นคงปลอดภัย และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและการให้บริการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการมอบหมาย  
หรือตามทีก่ฎหมายกำหนด 
 
 ๒.๔.๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

 มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 

 (๓) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ่งหรือโอนไปยัง

ต่างประเทศ 
 (๖) ประกาศกำหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล  

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
 (๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ในส่วน

ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ

พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
 (๙) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 



๒๔ 
 

 (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจ 
ของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ 

 การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้น
แต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ 

 ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยก
ส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย 
และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั ้งนี้  
คณะกรรมการจะให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแบบและ
ข้อความที่คณะกรรมการประกาศกำหนดก็ได้ 

 ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องคำนึงอย่าง
ถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าทำสัญญา  
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเก่ียวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้
ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา
ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม  
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว โดยชอบตามที่กำหนด
ไว้ในหมวดนี้ 

 ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 

 การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทำให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

 มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

 



๒๕ 
 

 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตาม
วรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่ 

 (๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน  
เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยแล้ว 

 (๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ 
 มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ ได้

รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
 (๑) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  

เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

 (๒) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 (๓) เป็นการจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ เพ่ือใช้ใน 

การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 
 (๔) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๕) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่ง

อ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ 
 (๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 

โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล 

 (๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔  
หรือมาตรา ๒๖ 

 ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา ๒๑ และการแจ้งรายละเอียด 
ตามมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 
 (๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่

สามารถทำได้ หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเพื ่อให้บรรลุ



๒๖ 
 
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ในกรณีนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนดซึ่ง
ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่หรือ  
จากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการตามมาตรา ๒๓ 
ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด 

 การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้ เว้นแต่กรณีที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
เพื่อการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก และกรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคล
ไปเปิดเผย ต้องแจ้งก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

 มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทาง 
การเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความยินยอม  
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 

 (๑) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

 (๒) เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ 
สมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่
แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิสมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนั้น 

 (๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

 (๔) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 (๕) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
  (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของ

ลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์การ
จัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษา



๒๗ 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

  (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

  (ค) การคุ ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทาง
สังคมซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

  (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน  
ทั้งนี้ ต้องกระทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

  (จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถ
ยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา 
หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ 

  ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระทำ
ภายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

  มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ 

  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 



๒๘ 
 

  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ 
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ 
ตามมาตรา ๓๙ 
 ๒.๔.๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้
ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
สองแสนบาท 
 ให้ร ัฐมนตรีออกประกาศกำหนดลักษณะและวิธ ีการส่ง รวมทั ้งลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู ้รับ 
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 
 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา 
๑๑ เป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐาน  
อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท 
 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น  
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 
 มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
แก่บุคคลอื ่นหรือทรัพย์สินของผู ้อื ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืน 
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 



๒๙ 
 
 มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ  
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน  
หรือปลอมไม่ว ่าทั ้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที ่น่าจะเกิด  
ความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที ่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด  
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
 (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง 
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
 (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) 
 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 
 
๒.๕ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวข้องของกองทุนส่งเสริมความ    
 เท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ๒.๕.๑ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       หมวด ๑ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
   มาตรา ๑๐ คณะกรรมการ สทพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) กําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติงานเพื่อให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ
ในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น หน้า ๒๐ เล่ม 
๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   (๒) เสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปร ับปร ุงกฎหมาย กฎ หร ือข ้อบังค ับต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 



๓๐ 
 
   (๓) ก ําหนดแนวทางในการให ้ความช ่วยเหล ือ ชดเชยและเย ียวยา หร ือบรรเทาท ุกข์  
แก่บุคคล ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
   (๔) ตรวจสอบ แนะนํา และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
   (๖) ส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลจําแนกเพศ รวมทั ้งเสนอรายงานเกี ่ยวกับการปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
   (๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย      
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
   (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สทพ. หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ในการด ําเน ินการตามวรรคหนึ ่ง ให ้รวมถ ึงการก ําหนดมาตรการพิเศษด ังต ่อไปนี้   
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริง 
   (๑) ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
   (๒) ปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเพศเพื ่อขจัดอคติ         
วิธีปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำ และความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศเพื่อขจัดอุปสรรคในการ
เข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ 
  หมวด ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 
  มาตรา ๑๔ คณะกรรมการ วลพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) วินิจฉัยปัญหาที ่ม ีการยื ่นคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
ตามมาตรา ๑๘ 
  (๒) กําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพ่ือคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๙ 
  (๓) ออกคําสั่งตามมาตรา ๒๐ 
  (๔) ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๑ 
  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ วลพ. 
  หมวด ๓ การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
  มาตรา ๒๐ ในกรณีที ่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม   
ระหว่างเพศ ให้มีอํานาจออกคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  
ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม เพ่ือระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 



๓๑ 
 
  (๒) ให้การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามความในหมวด ๔ 
    คําสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ตามวรรคหนึ่ง จะต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนและอาจกําหนด 
เงื่อนไขใดๆ ได้เท่าที่จําเป็น รวมทั้งจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ สทพ. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  หมวด ๔ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย 
  มาตรา ๒๔ เมื ่อคณะกรรมการ วลพ. มีคําวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม     
ระหว่างเพศ ให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาโดยยื่นคําขอต่อกรมตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 
  สิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาตามวรรคหนึ ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนกันได้  
และไม่ตกทอดทางมรดก 
  มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ หรือ
ในกรณีที ่ผ ู ้เส ียหายไม่สามารถยื ่นคําขอรับการชดเชยและเยียวยาด้วยตนเองได้ ผู ้ปกครอง ผู ้พิทักษ์  
ผู้อนุบาล สามีหรือภริยา ผู้ดูแลหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  มาตรา ๒๖ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือประการหนึ่ง 
ประการใด หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไมส่ามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
  (๒) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
  (๓) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
  (๔) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอ่ืน 
  หล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และจ ํานวนเง ินในการชดเชยและเย ียวยาผ ู ้ เส ียหายตามวรรคหนึ่ ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กําหนด 
  มาตรา ๒๗ การได้รับการชดเชยและเยียวยาตามมาตรา ๒๖ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู ้เสียหาย  
ในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  หมวด ๕ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  มาตรา ๒๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรม เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่าง
เพศ” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๓๐ เงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
  (๒) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
  (๓) เพื ่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ ่งตกเป็นผู ้เสียหาย  
จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖ 



๓๒ 
 
  (๔) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) เพื ่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู ้เกี ่ยวกับการป้องกันมิให้มี  
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
  (๖) เพื ่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  (๗) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นสมควร 
  มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ สทพ. แต่งตั้ง 
จํานวนสี่คน ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม  
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จํานวนสามคน และด้านการบริหารกองทุน จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการบร ิหารกองทุนจะแต ่งต ั ้งข ้าราชการในกรมจํานวนไม่เกิ นสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  มาตรา ๓๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการ สทพ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  (๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ โดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กําหนด 
  (๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 

 
 ๒.๕.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะ ๕ ปี (ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กำหนดแผนปฏิบัติการภายใต้วิสัยทัศน์       
“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”  
  พันธกิจ 

(๑) พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(๒) คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว  

(๓) คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 

(๔) ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน

ครอบครัว 

(๕) ป้องกนั แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม  



๓๓ 
 

(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สค. ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง เสมอภาค และปราศจากความรุนแรง 
เป้าประสงค์ ๑) สมาชิกในครอบครัวตระหนักรู้หลักความเสมอภาคระหว่างเพศในครอบครัว และ ๒) ลด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยมีกระบวนการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กลยุทธ์ 
ได้แก่ (๑) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี สามารถทำบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม (๒) สนับสนุน
ให้ครอบครัวเปราะบางมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น (๓) สร้างสภาวะแวดล้อมและเงื ่อนไขที่เอื ้อต่อการ
ส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว (Work-Life Balance) (๔) 
ส่งเสริมการรับรู้ในหลักของความเสมอภาคระหว่างเพศและนำไปสู่การปฏิบัติ (๕) ส่งเสริมและพัฒนากลไก
ทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงาน และ (๖) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม   
ทางสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและยกระดับบทบาททางเศรษฐกิจ สังคมของสตรี 
เป้าประสงค์ ๑) เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง ๒) เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
สตรีทางเศรษฐกิจและมีความมั่นคงด้านรายได้ และ ๓) ป้องกันการเข้าสู่เส้นทางการค้าประเวณี โดยสร้าง
ทางเลือกในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ได้แก่ ๑) ส่งเสริมศักยภาพเพื่อให้สตรี   
มีบทบาทในการเป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ๒) ผลักดันกฎหมายหรือระเบียบให้สตรี           
มีสัดส่วนในทางการเมืองหรือการบริหารเพิ่มขึ้น ๓) พัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพแบบครบวงจร 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับความต้องการตลาดแรงงาน และ ๔) สร้างความรอบรู้ในการวางแผน
ทางการเงินและการเข้าถึงหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างเจตคติที ่ดีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
เป้าประสงค์ ๑) คนไทยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และ ๒) องค์กรมีการนำแนวคิดความ
เสมอภาคระหว่างเพศไปกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) ให้ความรู้
เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคม (๒) ส่งเสริมให้มีหลักสูตรการเรียน    
การสอนเพื ่อสร้างเจตคติที ่ด ีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู ้เร ียน            
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ (๓) ส่งเสริมให้องค์กรนำแนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศ ไปใช้กำหนด
นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ (Gender Mainstreaming) (๔) พัฒนาเกณฑ์ในการ
ประเมินองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  และ (๕) ถอดบทเรียนและขยายผล
องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานบนฐานการบูรณาการและสื่อสารสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ ๑) มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการทำงาน ๒) บูรณาการการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) สังคมเกิดความตระหนักรู้    



๓๔ 
 
จากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีกลยุทธ์ ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสตรี 
ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้วิเคราะห์และตัดสินใจเชิง
นโยบายได้ (๒) แสวงหาเครือข่ายที่มีทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือบูรณาการให้เกิดการต่อ
ยอดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๓) พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมที่เข้าใจง่าย มีช่องทางที่
หลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ ๑) องค์กรมีการบริหารจัดการที่สร้างระบบนิเวศน์ในการทำงาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ๒) บุคลากรในหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะหลัก สามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ ๓) 
หน่วยงานมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ได้แก่ (๑) ส่งเสริมให้มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในองค์กร และเปิดพ้ืนที่ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ งานวิจัยระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และความ
เสมอภาคระหว่างเพศ (๒) กำหนดให้มีแผนการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้บุคลากรผ่านวิธีการที่หลากหลาย 
(๓) การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ๔) การ
ปรับปรุง แก้ไขกระบวนงาน ให้ยืดหยุ่น ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ(๕) มีการจัดทำและ
ติดตามประเมินผลนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณที่สอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ (๖) นำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 

 
   ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ คือ ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง เสมอภาค และปราศจากความรุนแรง  และยุทธศาสตร์สร้างเจตคติที่ดีและ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 
 ๒.๕.๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
   (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กำหนดวิสัยทัศน์คือ “สังคมที่มี   
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย” ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ เสาหลัก ๑๒ มาตรา ๒ ประเด็นคาบเกี่ยว   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  เสาหลัก (Pillar) ๑ การเสริมสร้างทุนมนุษย์ของสตรีให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึน ด้วยการสนับสนุนให้
ผู ้หญิงสามารถเข้าถึงเศรษฐกิจและทรัพยากร เข้าถึงความรู้ที ่จะทำให้สตรีและเด็กหญิงมีโอกาสและมี
ความก้าวหน้าในชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย ๔ มาตราการ คือ (๑) การเรียนรู้ด้านเพศสภาพ 
(๒) คุณค่าสตรีในโลกการทำงาน (๓) การส่งเสริมสตรีใน STEM และ (๔) การส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 
  เสาหลัก (Pillar) ๒  การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงให้หมดไปหรือลดลง         
ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองที่เข้าใจและเคารพต่อกัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สำหรับผู ้หญิงและเด็กหญิง การดูแลผู ้หญิงที ่ได้ร ับผลกระทบจากการถูกกระทำความรุนแรง และ           



๓๕ 
 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกในระบบยุติธรรมที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ดี
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ (๑) การเรียนรู้ที่จะไม่ทนต่อความรุนแรง (๒) การมีพื้นที่ปลอดภัย
สำหรับสตรีและเด็กหญิง (๓) การช่วยเหลือและเข้าถึงความยุติธรรมและ (๔) กฎหมายที่ครอบคลุม/          
มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมสตรีในระดับตัดสินใจ 
  เสาหลัก (Pillar) ๓  การเสริมพลังผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในระดับบริหารและการตัดสินใจให้
มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้สังคมยอมรับบทบาทผู้นำสตรี และสนับสนุนการทำให้สังคมมองเห็นบทบาท
สตรี (Women’s visibility) ในพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ คือ (๑) การเรียนรู้ที่จะพร้อมรับ
และส่งเสริมบทบาทการนำของสตรี และ (๒) การรณรงค์นโยบายการใช้มาตรการพิเศษชั่วคราว 
  ประเด็นคาบเกี ่ยว (Cross-cutting pillar) ๑ การปรับเปลี ่ยนเจตคติจากเดิมที ่ให้ค ุณค่า
ความสำคัญต่อเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพื่อสร้างบรรทัดฐานของสังคมที่ให้คุณค่าต่อความเสมอภาคหญิง
ชายอันเป็นพ้ืนฐานในการแก้ไขปัญหาในทุกประเด็น โดยต้องทำให้สังคมเกิดความตระหนักและกล้าท้าทาย
ต่อบรรทัดฐานทางเพศท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงในแต่ละเรื่อง 
  ประเด็นคาบเก่ียว (Cross-cutting pillar) ๒ การปรับปรุงเงื่อนไขและกลไกเชิงสถาบันที่เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมสถานการณ์
ปัญหาของผู้หญิง การจัดทำระบบข้อมูลแยกเพศอย่างจริงจัง และการสร้างความเข้มแข็งและความแข็งแกร่ง
ให้แก่กลไกการพัฒนาสตรีในระดับชาติ 
  โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ คือ เสาหลักที่ ๒  การขจัดความรุนแรง
ต่อสตรี มาตรการที่ ๗ มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรีและเผยแพร่ข้อมูล/ความรู้เพ่ือ
ช่วยให้สตรีเข้าถึงความช่วยเหลือจากการถูกกระทำความรุนแรง และมาตรการที่ ๘ มาตรการริเริ่ม/เสนอ
กฎหมายที่คุ้มครองสตรีจากความรุนแรงและให้ความยุติธรรมต่อสตรีผู้ถูกกระทำ เสาหลักที่ ๓ การมีส่วน
ร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ มาตรการที่ ๑๐ มาตรการรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ และ
ประเด็นคาบเกี่ยว ๒ การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลแยกเพศเพื่อยกระดับสถานภาพและส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
มาตรการที่ ๑๒ การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลแยกเพศเพ่ือยกระดับสถานภาพและส่งเสริมการพัฒนาสตรี 

 
 ๒.๕.๔ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความ    
เสมอภาคระหว่างเพศและครอบครัว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” 
   พันธกิจ 
  (๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (๒) พัฒนาการบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (๓) พัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูล 
 



๓๖ 
 
  (๔) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  (๕) พัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 
  เป้าประสงค์ 
  (๑) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (๓) ข้อมูลและระบบสารสนเทศมีมาตรฐาน และบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 (๔) ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
  (๕) บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 
 ๒.๕.๕ แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการ (ระยะ ๕ ปี)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
  แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการ (ระยะ ๕ ปี)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนความเท่าเทียม
ระหว่างเพศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” 

  พันธกิจ 

  (๑) ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

  (๒) สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัย เพื่อคุ้มครองป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ คุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหา การถูกเลือกปฏิบัติ      
ด้วยเหตุแห่งเพศ 

  (๓) สร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

 
 
 



๓๗ 
 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน 
   (๑) การช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
    (๒) การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
    (๓) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
   (๔) การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เข้าถึงง ่าย และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 เป้าประสงค์หลัก 
 (๑) บุคคลที ่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสามารถเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๒) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๓) มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 
 ผลผลิตภาพรวม (Output) 

(๑) ผู้เสียหายที่มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
วลพ. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาจากกองทุนฯ 

(๒) หน่วยงานเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๓) หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๔) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
ผลลัพธ์ภาพรวม (Putcome) 

(๑) ผู้เสียหายที่มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
วลพ.ได้รับเงินช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(๒) หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการกำหนดแนวทางขยาย
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(๓) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม    
(๔) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของทุน

หมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
 



๓๘ 
 
 
 ๒.๕.๖ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับ 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 หมวด ๒ การบริหารกองทุน 
 ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนินการ

เกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 (๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กำหนด 
 (๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 
 หมวด ๓ การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 
 ข้อ ๒๔ เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (๓) เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 (๔) เพ่ือการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (๕) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 (๖) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  
และภาคประชาชน 

 (๗) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นสมควร 
 หมวด ๔ การระดมทุน การลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์ 
 ข้อ ๒๘ การระดมทุนด้วยการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้คำนึงถึงผลได้ ผลเสีย และประโยชน์ 

ที่กองทุนพึงได้รับและเงื ่อนไขเป็นการผูกพัน จะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุนและไม่ให้ประโยชน์  
ต่อผู้ใดเป็นการเฉพาะ 

 การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพันหรือต้องซ่อมบำรุงรักษา ให้พิจารณาความคุ้มค่า
ของผลตอบแทนที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องเสียไป 

 
 



๓๙ 
 
 ๒.๕.๗ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศว่าด้วยการพิจารณาอนุม ัติ  
การจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการ วลพ. ได้มีคำวินิจฉัยให้ชดเชยและเยียวยาเป็นจำนวนเงินแก่ผู้เสียหาย 
และผู้เสียหายได้ยื ่นคำขอรับเงินตามแบบและระยะเวลาที ่กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามที่คณะกรรมการ วลพ. ได้มีคำวินิจฉัย 
 ข้อ ๕ การยื่นคำขอตามข้อ ๔ ให้ยื่นโดยตรงต่อกรม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และ   
ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอต่อกรม หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือคำขอแล้วแต่กรณี 
เป็นวันยื่นคำขอ 
 ข้อ ๖ เมื ่อได้ร ับคำขอตามข้อ ๕ ให้ตรวจสอบคำขอพร้อมทั ้งเสนอความเห็นต ่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายภายในเจ็ดวันทำการ 
 ข้อ ๗ ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ไม่มีคำขอรับเงินชดเชยและ
เยียวยา 
 ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาประกอบด้วย 
 (๑) คำขอรับเงินชดเชยและเยียวยาของผู้เสียหายตามแบบ ทพ. ๐๓ 
 (๒) สำเนาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้เสียหาย 
 (๔) กรณียื่นคำขอแทนผู้เสียหาย ให้มีหนังสือมอบอำนาจหรือหลักฐานแสดงถึงความเก่ียวพันกับ
ผู้เสียหายตามที่กำหนดในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๕) เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรกำหนด 
 ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแล้ว ให้กรม
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายและแจ้งผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันทำการ 
 
 ๒.๕.๘ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธ ีการ  
และจำนวนเงินในการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรมระหว่างเพศแก่
ผู้เสียหาย และผู้เสียหายมีคำขอให้มีการชดเชยและเยียวยา ให้คณะกรรมการ วลพ. พิจารณากำหนดการชดเชย
และเยียวยา ที่เป็นการช่วยเหลือทางการเงินหรือที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ไว้ในคำวินิจฉัย 
  ในการพิจารณาชดเชยและเยียวยาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ วลพ. คำนึงถึงพฤติการณ์   
และความร้ายแรงของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ 
รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
 



๔๐ 
 
  ข้อ ๕ ในกรณีการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสามารถ
คำนวณเป็นเงินได้ ให้คณะกรรมการ วลพ. พิจารณาจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตรา
วันละสามร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
  (๒) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเงินได้แต่ไม่เกินสาม    
หมื่นบาท 
  (๓) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้
จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
  (๔) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี เช่น ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และค่าทนายความ เป็นต้น ให้
จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
  (๕) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอ่ืนนอกจาก (๑) (๓) (๓) และ (๔) ให้จ่ายเป็น
เงินตามจำนวนที่คณะกรรมการ วลพ. เห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
 
 ๒.๕.๙ ระเบียบการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
   การยื่นขอรับการสนับสนุน  
  มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
องค์กร เอกชน ให้ยื ่นแบบขอรับการสนับสนุนโครงการ ตามแบบ กทพ. ๑ พร้อมกำหนดผลการดำเนินงาน 
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ/การพัฒนาสังคมที่ผ่านมา และหลักฐานต่าง ๆ อาทิ สำเนา  
ตราสาร/ข้อบังคับ ใบรับรองการจดทะเบียน ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ รายงาน 
การประชุมประจำปี รายชื่อคณะกรรมการบริหาร งบแสดงฐานะทางการเงินของปีที่ผ่านมา สำเนาบัตรประชาชน 
พร้อมรับรองของผู้ยื่นคำขอ เป็นต้น โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว      
ในจังหวัดให้ยื่นต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับ
เงินสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่ผู ้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื ้นที่
รับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนมีภูมิลําเนาที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนั้นเพ่ือพิจารณาเบื้องต้น
พร้อมเสนอความเห็นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 
 
  การยื่นโครงการ 
  หน่วยงาน/องค์กรผู้เสนอโครงการเพื ่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม  
ระหว่างเพศ สามารถยื่นคําขอด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์       
ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนดก็ได้ 
 
 



๔๑ 
 

 กรอบวงเงินโครงการ 
 (๑) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกิน ๕๐,๐๐๐ 

บาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกิน ๑๕๐,๐๐๐ 

บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาอนุมัติโครงการในวงเงินค่าใช้จ่ายเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท     

ก็ได้ กรณีมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
 สำหรับโครงการที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต้องมีลักษณะอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่

เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (๓) เป็นโครงการจัดทําแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่า

เทียมระหว่างเพศ 
 (๔) เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมความ

เท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๕) โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เห็นสมควร 
 
เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ  
การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการ จะพิจารณาตามความจำเป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานที่ 

กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุน
โครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีของกองทุน คือ ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 

รับเงินสนับสนุนโครงการ เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน มาดำเนินการ
ทำสัญญาที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
ที่ตั ้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่ผู ้ขอรับเงิน
สนับสนุนมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนั้น หรือสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีภูมิลําเนาที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานคุ้มครองและ



๔๒ 
 
พัฒนาอาชีพนั้นภายในเวลาที่กำหนด โดยผู้รับเงินจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน/สมาคม/ชมรม/
มูลนิธิ/องค์กร ที่รับเงินสนับสนุนให้กองทุนฯ ทราบ เพ่ือดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

การรายงานผล เมื่อผู้รับเงินสนับสนุนได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินโครงการและ
การใช้จ่ายเงิน สนับสนุน ตามแบบ กทพ. ๓ พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่าย ต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

การรายงานผลดังกล่าวต้องแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติทุกรายการ โดยใช้ฉบับจริง ได้แก่ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ แบบใบสำคัญ รับเงิน
ค่าพาหนะเดินทางของผู ้เข้าร่วมโครงการ ค่าที ่พัก ค่าอาหาร อาหารว่ างและเครื ่องดื ่ม หลักฐานการจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากรและกำหนดการหลักฐานภาพถ่ายกิจกรรม และหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

บทที่ ๓ การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ โครงสร้าง 
และอำนาจหน้าที ่ สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานส่งเสริมความ    
เท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ ๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ระยะ ๕ ปี) และเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ในการกำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือนำไปจัดทำเป็น TOWS Metrix และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ  
มาสังเคราะห์และประมวลผล เพ่ือจัดทำและนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำไปกำหนด          
ทิศทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์บริบท      
ด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 
๓.๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ถูกจัดตั้งขึ ้นภายใต้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       
ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ (มาตรา ๓๑) โดยมีอธิบดีกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานกรรมการ ผู ้แทนสํานักงบประมาณ ผู ้แทนกรมบัญชีกลาง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ สทพ. แต่งตั้ง จํานวน ๔ คน ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จํานวน ๓ คน  และด้านการบริหารกองทุน 
จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการให้รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ ่งอธิบดีกรมกิจการสตรี        
และสถาบันครอบครัวมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรม จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้
 (๑) บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการ   
ระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
สทพ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กำหนด 
 (๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ. 
 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ เพื่อดำเนินการสนับสนุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้แก่ 
 ๑. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ (ตามคำสั่ง กทพ. ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔) องค์ประกอบรวม ๑๐ คน โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งรับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ  คือ การพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนตามลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่กำหนดตามประกาศฯ เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ประสานผู้ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อชี้แจงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงเพิ ่มเติมในการพิจารณากลั ่นกรอง
โครงการ หรือการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นต้น 
 
 
 
 



๔๕ 
 
 ๒. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ (ตามคำสั่ง กทพ. ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) องค์ประกอบรวม ๑๐ คน โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
  อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ การวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน จัดทำเครื่องมือ วิเคราะห์และประมวลผลการติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสน อแนะ        
การดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นต้น 
 ๓. คณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (ตามคำสั่ง กทพ. ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) องค์ประกอบรวม ๑๐ คน 
โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งรับผิดชอบงานในหน้าที่ของกองส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
  อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่อง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ คือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางในการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดำเนินการและพิจารณาตัดสินสื่ อเพ่ือ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นต้น 
 สำหรับโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ กระทรวงการคลังได้เห็นชอบโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จำนวน ๙ อัตรา ประกอบด้วย 

กลุ่มงาน/ตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป 

๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ/ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย  
    (ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ) (ข้าราชการ) 

๑ 

๒. กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่เทียมระหว่างเพศ (ข้าราชการ) 

๑ 

๓. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ข้าราชการ) ๑ 
๔. งานการเงินและบัญชี (ข้าราชการ) ๒ 
๕. งานนโยบายและแผนงาน (ข้าราชการ) ๒ 
๖. งานกฎหมาย (ข้าราชการ) ๑ 
๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ข้าราชการ) กลุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงานต้นสังกัด ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๙ 
ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงได้ใช้อัตรากำลังของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (หน่วยงานต้นสังกัด)        
ในการปฏิบัติงาน โดยงานตรวจสอบภายในได้ประสานกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมกิจการสตรีและสถาบัน



๔๖ 
 
ครอบครัว (หน่วยงานต้นสังกัด) ในการปฏิบัติงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ        
(ไม่มีอัตรากำลังมาปฏิบัติงานจริง) 

โครงสร้างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : ประธาน) 

คณะอนุกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองโครงการ 

(รองอธิบดี : ประธาน) 
 

คณะอนุกรรมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการ 

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ : 
ประธาน) 

 

ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

(๑) 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (๑ : สค.) 

งานการเงินและบัญชี (๒) งานนโยบายและแผนงาน (๒) ฝ่ายบริหารทัว่ไป (๑) 

กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๑) 
 

งานกฎหมาย (๑) 

คณะอนุกรรมการประกวดสื่อ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

(รองอธิบดี : ประธาน) 



๔๗ 
 
๓.๒ สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ๓.๒.๑ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  (๑) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ       
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
ต่อพ่วง ดังนี้ 

รายการ 
จำนวนครุภัณฑ์ (ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) รวม 

ยอดยกมา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  
๑. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย - - - - - - - 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ๖ ๒ - - ๑ - ๙ 
๓. เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบพกพา (Notebook) ๒ - - - - - ๒ 
๔. เครื่องพิมพ์ ๒ - - - - - ๒ 
๕. สแกนเนอร์ - - - ๑ - - ๑ 
๖. เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ ๑ - - ๑ - ๓ 
 
  (๒) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

รายการ 
จำนวนครุภัณฑ์ (ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 

รวม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. เครื่องพิมพ์ ๑ - - - - ๒ 
๒. เครื่องบันทึกเสียง - ๑ - - - ๑ 
๓. เครื่องโทรสาร - ๑ - - - ๑ 

 
 ๓.๒.๒ ระบบเครือข่าย 
   (๑) ระบบเครือข่ายของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาทิ ระบบอินทราเน็ต ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงาน
สารบรรณ ข่าว และประชาสัมพันธ์ 
   (๒) ระบบเครือข่ายของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้แก่ เว๊ปไซต์กองทุนฯ และระบบขอรับเงินกองทุนฯ (ระบบ
ขอรับเงินออนไลน์)  
 
 
 



๔๘ 
 
 ๓.๒.๓ ระบบงานและฐานข้อมูล 
   กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยังไม่มีระบบงานและฐานข้อมูลภายในของตนเอง             
มีเพียงระบบสารสนเทศภายใน ประกอบด้วย (๑) Social Network (Facebook Fanpage) (๒) E-mail (๓) Google 
(Google Drive) (๔) Excel (๕) เอกสารเท่านั้น ส่วนระบบสารสนเทศภายนอก ประกอบด้วย (๑) ระบบการบริหาร
การเงินและการคลังภาครัฐ (GFMIS) (๒) ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) (๓) ระบบรายงานการเงิน 
รวมภาครัฐ (CFS) (๔) ระบบการจ่ายเงิน (KTB Corporate Online) และ (๕) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (eGP) 
  จากข้อมูลสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พบว่า 
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  มีเพียงต่อจำนวน
บุคลากรในการปฏิบัติงานเท่ากับ ๑:๑ ส่วนด้านระบบเครือข่ายมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้การบริหาร
จัดการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน รวมถึงยังขาดระบบงาน 
และฐานข้อมูลภายในของกองทุนฯ ที ่มีความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล ทั ้งข้อมูลผู้รับบริการ ข้อมูล 
การดำเนินงาน ข้อมูลด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
 
๓.๓ ผลการดำเนินงานช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหาย 
จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
 สถิติข้อมูลการช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พบว่า มีบุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ       
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(คณะกรรมการ วลพ.) ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ เพียง ๖๓ คำร้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ) ดังนี้ 

ปี คำร้อง มีคำวินิจฉัย
แล้ว 

ถอนคำร้อง อยู่ระหว่างการ
พิจารณา 

ไม่รับพิจารณา 

๒๕๕๘ ๒ ๒ - - - 
๒๕๕๙ ๑๑ ๘ - - ๓ 
๒๕๖๐ ๑๑ ๗ - - ๔ 
๒๕๖๑ ๑๑ ๘ ๑ - ๒ 
๒๕๖๒ ๙ ๘ ๑ - - 
๒๕๖๓ ๑๕ ๑๑ ๓ ๐ ๑ 
๒๕๖๔ ๒ ๒ - - - 
๒๕๖๕ ๒ - - ๒ - 
รวม ๖๓ ๔๖ ๕ ๒ ๑๐ 

ซึ่งจากสถิติข้อมูลคำร้องซึ่งคณะกรรมการ วลพ. ได้มีการพิจารณาและมีคำวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว จากจำนวน 
๔๖ คำร้อง พบว่ามีผู้ยื่นคำร้องมีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯ และคณะกรรมการ 



๔๙ 
 
วลพ. ได้มีคำวินิจฉัย ให้กองทุนฯ จ่ายเงินช่วยเหลือชดเชยและเยียวยาฯเพียง ๒ คำร้อง (กองทุนฯ จ่ายเงิน
ช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) แบ่งเป็น  
ลำดับ เรื่องท่ียื่นคำร้อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

๑ การกีดกัน จำกัดสิทธิประโยชน์ และ 
การจำกัดสิทธิในการแต่งกายตามเพศ
สภาพ 

มติคณะกรรมการ วลพ. ให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับการชดเชย
และ เยียวยาจากกองทุนฯ ด้วยเหตุที่ผู้ร้องได้รับความ
เสียหายจาก การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ     
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (ค่าพาหนะรถรับจ้างในการ
เดินทางไปกลับโรงพยาบาล เป็น เงิน ๓,๐๐๐ บาท 
และค่าชดเชยความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ร้อง 
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท) 

๒ การถูกเลือกฏิบัติในการแสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด (เรื่องการ
ไว้ทรงผม และ การแต่งกาย) 

มติคณะกรรมการ วลพ. ให้ผู้ร้องได้รับการเยียวยาจาก
กองทุน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด้วยเหตุที่
ผู้ร้องได้รับ ความเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท  
 

นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) มีข้อคิดเห็นว่า การที่มี  
คำร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(วลพ.) จำนวนน้อย อาจเนื่องมาจาก 

(๑) สังคมยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ และบทบาทของกองทุนฯ ในการช่วยเหลือ 
ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา ๒๖ 

(๒) คนในสังคมมีต้นทุนที่ต่างกัน ดังนั้น แม้จะมีการรับรู้แต่ก็อาจจะไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเข้ามา
ใช้ช่องทางนี้เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

(๓) คนที่รับรู้และตั้งใจเข้ามาใช้บริการแต่ก็ติดที่เงื่อนไขทางเอกสารที่มีความยากต่อการทำความเข้าใจ 
ทำให้ผู้รับบริการไม่สะดวกท่ีจะขอรับบริการความช่วยเหลือ 

(๔) ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมว่าพระราชบัญญัติฯ นี้ เป็นกฎหมายเฉพาะของคนบางกลุ่ม 
ดังนั้นคนกลุ่มอ่ืน ๆ จึงไม่ได้เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ 

จากผลการดำเนินงานและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พบว่า 
บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ ยังเข้าไม่สามารถเข้าถึงบริการจากกองทุนฯ ได้ อาจเนื่องมาจากยังขาดการรับรู้เรื่องสิทธิ  
ช่องทางการเข้าถึงการรับบริการ และความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของกองทุนฯ ส่งผลให้ผู้รับบริการ
ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

 



๕๐ 
 
๓.๔ ผลการดำเนินงานขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๒ หน่วยงาน)  

๑ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 

สร้างเสริมองค์ความรู ้การส่งเสริมความเท่ าเท ียม
ระหว่างเพศจังหวัดชัยภูมิ 

๕๐,๐๐๐ 

๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖๙,๔๐๐ 

รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑๙,๔๐๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำนวน ๑๐ หน่วยงาน)  

๑ มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก (มสด.) เยาวชนไทย เคียงบ่า เคียงไหล่ หัวใจเท่าเทียม ๕๙,๓๐๐ 
๒ สมาคมผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ 

(WE PEACE) 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 

๖๓,๖๐๐ 
 

๓ สถาบันไทเลยเพ่ือการพัฒนา 
(กลุ่มก่อการดีเลย) 

สร้างเสริมองค์ความรู้และความเท่าเทียมระหว่างเพศ
จังหวัดเลย 

๑๘๖,๔๐๐ 

๔ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ตำบลกุดป่องเขตเทศบาลเมืองเลย 

สร้างองค์ความรู้ด้านความเสมอภาค อัตลักษณ์ของ
บุคคล และการแสดงออกทางเพศ 

๑๕๔,๑๐๐ 

๕ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

สร้างความตระหนักความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๔๓,๔๐๐ 

๖ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีใน 
พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  

ผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ๑๔๓,๘๒๐ 

๗ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม โรงเรียนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ สตรี เพศสถานะ เพศวิถี
ศึกษาและความเสมอภาคทางเพศ 

๑๔๔,๗๐๐ 

๘ ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาล
เมืองชัยนาท 

ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องความเสมอภาคกับความเป็น
ธรรมบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคระหว่างเพศ 

๓๔,๑๐๐ 

๙ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศแก่สตรีจังหวัดชัยนาท 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ 
จังหวัดแพร่ 

ท้องถิ่นยุคใหม่กับการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

๑๔๗,๘๐๐ 

รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑,๐๗๗,๒๒๐ 



๕๑ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ หน่วยงาน) 

๑ เทศบาลตำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับชุมชน 

๖๙,๐๒๕ 

๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
จังหวัดเชียงราย 

อบรมสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในพ้ืนที่ 

๑๘,๓๐๐ 

๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 
จังหวัดเชียงราย 

ท้องถิ่นยุคใหม่กับการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

๑๑๑,๔๐๐ 

๔ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) 
กรุงเทพมหานคร 

ส่งเสริมศักยภาพแกนนำ“ความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 

๑๔๕,๘๐๐ 

๕ เทศบาลตำบลนาทวีนอก จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นยุคใหม่กับการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

๘๕,๖๐๐ 

๖ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๕,๗๐๐ 

๗ มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทย 
เพ่ือสิทธิมนุษยชน กรุงเทพมหานคร 

พัฒนาบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการตรวจเล ือกทหารกองเก ินเข ้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ 

๙๒,๖๕๐ 

๘ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๕,๕๕๐ 

๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
 

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ของครูข้ามเพศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตภาคใต้
ตอนบน 

๑๗๑,๑๐๐ 

๑๐ โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ 
จังหวัดเชียงราย 

พัฒนาศักยภาพกลไกและคณะทำงานเสริมความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑๒๐,๑๕๐ 

๑๑ สมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพ่ีน้องไทย 
จังหวัดสงขลา 

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ พ.ร.บ. ความเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๒,๓๕๐ 

๑๒ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
กรุงเทพมหานคร 

ค่ายผู้นำการเรียนรู้พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๖๐,๖๐๐ 



๕๒ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 
๑๓ เครือข่ายแม่ญิงพะเยา แม่ญิงยุคใหม่กับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๔๗,๓๐๐ 
๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช  

จังหวัดลพบุรี 
โครงการฝึกอบรมความเสมอภาคทางเพศ 
 

๑๓,๐๐๐  

๑๕ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ตำบลคูขุด จังหวัดสงขลา 

โครงการฝึกอบรมแกนนำตำบลคูขุดเพื่อส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัวและชุมชน 

๒๖,๘๐๐  

๑๖ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง  
จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๑,๙๕๐ 

๑๗ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี โครงการการอบรมส ่งเสร ิมและพัฒนาเคร ือข ่าย
ครอบครัวและเยาวชนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑๗,๗๐๐ 

๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 
จังหวัดพะเยา 

โครงการอบรมให้ความรู ้และส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศตำบลน้ำแวน 

๑๘,๒๔๐ 

๑๙ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม จังหวัดพัทลุง โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

๖๘,๖๐๐ 

๒๐ โรงเรียนบ้านท่าเนียน จังหวัดพัทลุง โครงการส่งเสริมความรู้ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๕๖,๗๐๐ 
รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑,๓๕๐,๗๔๒ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทำสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ หน่วยงาน)   
๑ สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม (ประเทศไทย) 

กรุงเทพมหานคร 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพแกนนำสตรีมุสลิม 
เพ่ือขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ ๒๕๕๘ ในชุมชนมุสลิมให้ได้รับการพัฒนาสู่ยุค ๔.๐ 

๑๔๘,๖๐๐ 

๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างเพศ
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดตาก 

๑๖๔,๔๐๐ 

๓ มูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรม
สังคม จังหวัดนนทบุรี 

การส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ 
ในครอบครัวและชุมชน 

๑๒๗,๖๐๐ 

๔ มูลนิธิอิสรชน กรุงเทพมหานคร SPY สิทธิ (ทางเพศ) ๑๒๕,๖๐๐ 
๕ สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทย  

จังหวัดขอนแก่น 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและป้องกันการเลือก

๘๕,๒๘๐ 



๕๓ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สำหรับกลุ่มเพศ
ทางเลือก LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

๖ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ ่มประชากร
หลากหลายทางเพศ 

๑๔๗,๖๙๖ 

๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเพศสภาพเพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๑๗๘,๗๐๐ 

๘ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคง
ของมนุษย์จังหวัดหนองคาย 

อบรมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ จังหวัดหนองคาย  

๕๘,๘๓๐ 
 

รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑,๐๓๖,๗๐๖ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีที่ ๑ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๔ และให้ขยายระยะเวลาและใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ : ทำสัญญาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ หน่วยงาน) 

 ๑ สมาคมพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ตดิเชื้อเอชไอ
วี/เอดส์จังหวัดสกลนคร (สกลนคร) 

ส่งเสริมความเท่าเทียม ลดการตีตรา/การเลือกปฏิบัติต่อผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อำเภอเจริญศิลป์ 

๗๐,๘๐๐ 

๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อบรมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๔๐๕,๖๐๐ 
 

๓ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดเชียงราย  ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ระหว่างเพศในโรงเรียน 

๔๘,๑๐๐ 
 

๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในครอบครัวแบบบูรณาการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
(เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ... 
พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 

๑๒๖,๗๙๐ 



๕๔ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 
๕ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี) 
(เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้”) 

เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้าน
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑๕๗,๙๐๐ 
 

รวมกรณีที่ ๑ ๘๐๙,๑๙๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีที่ ๒ ทำสัญญา/รอทำสัญญาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน) 

๑ สมาคมพัฒนาคุณภาพชวีิตประชากรไทย 
จังหวัดขอนแก่น 

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิเพ่ือ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
สำหรับกลุ่มพนักงานบริการหญิง ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๗,๒๔๐ 

๒ เทศบาลเมืองตาก การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

๕๓,๒๖๐ 

๓ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทอง ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๑๘,๗๐๐ 

๕ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๒๓,๖๖๐ 
๕ สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ือชุมชน เยาวชนบางกะปิรุ่นใหม่ ใส่ใจเท่าเทียมระหว่างเพศ ๘๗,๕๐๐ 
๖ องค์กรสวัสดิการประชาชน ชุมชนเมือง

ท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) 
สร้างความตระหนักรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง 

๖๑,๒๐๐ 

๗ ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาล
เมืองชัยนาท 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๓,๕๐๐ 

๘ มูลนิธิอิสรชน พัฒนาอาสาสมัครด้านสิทธิทางเพศและความเท่าเทียม 
ทางเพศ 

๑๘๑,๐๐๐ 

๙ สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวี/เอดส์ จังหวัดสกลนคร 

เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิทธิ ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๙๖,๐๐๐ 

๑๐ ม ูลน ิธ ิแพร ่น ้ ำ ใจ (องค ์กรสาธารณ 
ประโยชน์)  

เวทีเสวนาและวิเคราะห์สังคมยุคใหม่กับการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในจังหวัดแพร่ 

๑๙๘,๐๐๐ 

รวมกรณีที่ ๒ ๑,๑๑๐,๐๖๐ 
รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีที่ ๑ + ๒) ๑,๙๑๙,๒๕๐ 



๕๕ 
 
๓.๕ ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
 จากการดำเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕ ภายใตแ้ผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ระยะ ๓ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ ประกอบด้วย (๑) มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ (๒) บุคลากรมีทักษะในการ
บริหารจัดการกองทุน (๓) มีเทคโนโลยีที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้
ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้สามารถรองรับ
การให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างทั่วถึง 

โครงการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ บริการ
ประชาชนและ
ส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

๑. ประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับ 
ความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 
๒. ระบบสารสนเทศ
และ/หรือระบบดิจิทัล 
เพื่อช่วยการสื่อสาร 
ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสม
กับทุนหมุนเวียน 

๑. เว็บไซต์กองทุน ฯ 
๒.facebook Fan 
Page 
๓. สถิติผู้เข้าชมหรือ
เป็นสมาชิก  
๔. คลังความรู้ที่มี
เนื้อหาด้านความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
 
 
 

จัดทำเว็บไซต์กองทุนฯ และพัฒนา
เพจ Facebook ของกลุ่มบริหาร
กองทุนฯ ในช่ือ "กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ" 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาบุคลากร 
ให้มีมาตรฐานความรู้ 
ทักษะ และความ
พร้อมในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในรูปแบบที่ทันสมัย 

๑. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ  
๒. โครงการอบรม
หลักสูตรการ 
ตระหนักถึงความ
มั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ 
๓. โครงการอบรมให้
ความรู้การใช้งาน
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

๑. บุคลากรกองทุน
สามารถใช้ระบบงาน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรกองทุน 
มีความรู้ และ
ตระหนักด้านความ
เสี่ยงด้านภัยคุกคาม
จากการใช้งานระบบ 
ICT และสามารถนำ
ความรู้ในใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง ลดโอกาส 
ในการถูกจู่โจมจาก 

(๑) จำนวนบุคลากร
ได้รับการอบรม
หลักสูตรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ 
(๒) จำนวนบุคลากร
ได้รับการอบรม
หลักสูตรการตระหนัก 
ถึงความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
(๓) จำนวนบุคลากร
ได้รับความรู้การใช้งาน
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

(๑) บุคลากรกองทุนฯ ทุกคน 
ได้รับการอบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ  
(๒) บุคลากรกองทุนฯ ๑ คน ได้รับ
การอบรมความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
(๓) บุคลากรกองทุนฯ ทุกคนได้รับ
ความรู้การใช้งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

และการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 

ผู้ไม่ประสงค์ดี 
๓. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจสามารถใช้
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้
สามารถรองรับและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนฯ  
และภาคีเครือข่าย 

(๑) โครงการพัฒนา
ระบบวางแผน
งบประมาณและ
ติดตามประเมินผล
การใช้จ่าย
งบประมาณและ 
ผลการดำเนินงาน
ของกองทุน 
(๒) โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงาน
คำร้อง และ
ระบบงานช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยา 
(๓) โครงการพัฒนา
ระบบการขอรับ 
เงินสนับสนุน
โครงการและติดตาม
ประเมินผล 

(๑) มีระบบในการ
วางแผนและจัดทำ
งบประมาณโครงการ
และกิจกรรมหลักของ
กองทุนฯ และการ
ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
และผลการดำเนินงาน 
(๒) ประชาชนและ
ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ท่ีมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึง 
(๓) องค์กรและ
ประชาชนสามารถรับ
บริการยื่นขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ 
และยื่นรายงาน
ติดตามผลการดำเนิน
โครงการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

(๑) ระบบงบประมาณ
และติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการดำเนินงาน
ของกองทุน 
(๒) ระบบสารสนเทศ
งานคำร้อง และ
ระบบงานช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยา 
(๓) ระบบการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ
และติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) กองทุนฯ มีการจัดทำข้อมูลใน
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ รายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ รายไตรมาส 
(๒) กองทุนฯ ยื่นคำของบประมาณ
เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศงาน 
คำร้อง และระบบงานช่วยเหลือ 
ชดเชย และเยียวยา ในปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
(๓) กองทุนฯ มีระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการและติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๗ 
 
๓.๖ ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ ๕ ปี ประจำปี 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น      
ต่อการดำเนินงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในอนาคต (ระยะ ๕ ปี) ผ่านระบบออนไลน์ โดยขอความ
ร่วมมือหน่วยงานเครื่อข่ายร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 (๑) ผ ู ้แทนศ ูนย ์ประสานงานด ้านความเสมอภาคหญ ิงชาย ( Gender Focal Point - GFP) 
สถาบันอุดมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ องค์กรภาคเอกชน (NGOs) บริษัทเอกชน จำนวน ๓๘๗ 
หน่วยงาน 
 (๒) ผู้แทนหน่วยงานภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน ๒๐ หน่วยงาน 
 (๓) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. จำนวน ๘๐ หน่วยงาน 
 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบสำรวจความคิดเห็น จำนวน ๑,๒๕๑ ตัวอย่าง ได้รับข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / วิธีการ 
ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู ้ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

▪ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ให้ชัดเจน ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
▪ พัฒนากลไกการคุ้มครองช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหา 
▪ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ 
การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

▪ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ อย่างต่อเนื่อง หลากหลาย 
และขยายให้เต็มพื้นที่ มุ่งเน้น นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ผู้ที่ยังไม่
เข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กร  

▪ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ ที ่ง่ายต่อความเข้าใจ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

▪ การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุม อบรม การจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การทำค่าย พื้นที่แสดงความสามารถ อย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 

▪ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล องค์ความรู้ ที่มีความหลากหลาย ทันสมัย 
ผ่านทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ ผ่านบุคคลเช่นผู้มีชื่อเสียง 
แผ่นพับในสถานที่สาธารณะ โรงเรียน 



๕๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / วิธีการ 
การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ 
กิจกรรม และการศึกษาวิจัยเพื ่อคุ ้มครอง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการถูกเลือกปฏิบตัิ
ด้วยเหตุแห่งเพศ 

▪ สนับสนุนงบประมาณ ททีั่วถึง เท่าเทียม สม่ำเสมอ และใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า 

▪ สนับสนุนงบประมาณหน่วยงานภาครัฐ ศพค. 
▪ สนับสนุนงบประมาณสำหรับการวิจัย  
▪ ปรับปรุงรูปแบบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สะดวก 

ง่ายต่อการเข้าถึง หรือใช้ช่องทางออนไลน์ 
การสร ้างเสร ิมความเข ้มแข ็งของภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม 

▪ สร้าง/สนับสนุนขยายความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนงาน เช่น 
องค์กรสวัสดิการชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์รวมถึงองค์กร
ภาคประชาชนให้มากขึ้น 

▪ สร้างความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศให้องค์กร ชุมชน 
ให้คำปรึกษาเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 

การบริหารจัดการกองทุนฯ ▪ ปรับปรุงบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ทั่วถึง ตอบ
วัตถุประสงค์ ดำเนินการเชิงรุก ลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค 

▪ แก้ไขปัญหาเชิงโครงสรา้ง กฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

▪ จัดหาเจ้าหน้าที่เฉพาะ พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ 
▪ ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้กับบุคคลภายนอก ให้เข้าใจ เข้าถึงบริการ 

บทบาทกองทุน 
 ซึ่งข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ด้านดิจิทัลและฐานข้อมูลของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดังนี้ 
 (๑) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 (๒) การส่งเสริมการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ ที่ง่ายต่อความเข้าใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 (๓) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล องค์ความรู้ ที่มีความหลากหลาย ทันสมัย ผ่านทั้งสื่อกระแสหลักและ      
สื่อออนไลน์ ผ่านบุคคลเช่นผู้มีชื่อเสียง แผ่นพับในสถานที่สาธารณะ/โรงเรียน 
 (๔) การปรับปรุงบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมทั่วถึง ตอบวัตถุประสงค์ ดำเนินการเชิงรุก 
ลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับบุคคลภายนอก ให้เข้าใจ เข้าถึงบริการ บทบาท
กองทุน 
 
 
 
 



๕๙ 
 
 การวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมความเท่าทียมระหว่างเพศ 
 เมื่อพิจารณาประเด็นการแสดงความคิดเห็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กองทนุส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าเพศ สมารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

(๑) ผู้รับบริการมีความคาดหวังให่กองทุนฯ มีการให้บริการของกองทุนฯ เช่น การยื่นคำร้อง สืบค้น
ข้อมูล ติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์อย่างยิ่ง เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ทันที 

(๒) ผู้รับบริการมีความคาดหวังให้กองทุนฯ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีองค์ความรู้ ในการส่งเสริมความ 
เท่าเทียมกันทางเพศ อาทิ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ การให้บริการของกองทุนฯ 
และการจัดทำคลังความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานภายนอก ผู้รับบริการ เครือข่ายและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ ของกองทุนฯ 

(๓) ผู้บริการมีความคาดหวังให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื ่อเพิ่มช่องทางให้ผู ้รับบริการ 
เครือข่ายและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสิทธิทุกคน และการสร้างความเข้าใจเรื่องความเท่เทียมระหว่างเพศ  
ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง 
 
๓.๗ การวิเคราะห ์SWOT และ TOWS Matrix 
      ๓.๗.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) 

จุดแข็ง Strengths (S) จุดอ่อน Weakness (W) 
(๑) เป็นกองทุนที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติความ

เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีภารกิจ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและคุ้มครอง   
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๒) กองทุนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัต ิการดิจ ิทัล 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) รวมอยู่
ภายใต้แผนปฏิบัติการของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ 

(๓) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู ่มือการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ชัดเจน 

(๔) หน่วยงานต้นสังกัด (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว) สนับสนุนระบบเครือข่าย อุปกรณ์
และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT 

(๕) ผู้บริหารให้ความสำคัญสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ระบบการให้บริการออนไลน์ในการอำนวยความ
สะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ 

(๒) ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

(๓) รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริการของกองทุนฯ สิทธิตาม
พระราชบัญญัตยิังไม่น่าสนใจส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง 

(๔) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕) บุคลากรปัจจุบันขาดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการหรือใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๖๐ 
 
(๖) บุคลากรของกองทุนฯ มีความมุ่งมั่น เสียสละ 

ทุ ่มเท มีจิตบริการ และร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน 

(๖) บุคลากรในพ้ืนที่ขาดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติฯ ในการส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ 

(๗) งบประมาณมีจำนวนจำกัดและไม่มีงบประมาณ
รองรับในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

(๘) เครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอและ
เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ทันสมัย 

โอกาส Opportunities (O) อุปสรรค Threats (T) 
(๑) มีร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๖๐ พระราชบ ัญญ ัต ิ ความเท ่ า เท ี ยม     
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี รองรับการดำเนินงานด้านส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(๒) รัฐบาลมีนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการ
พ ัฒนาด ิ จ ิ ท ั ล เพ ื ่ อ เศรษฐก ิ จและส ั งคม  
และมีกฎหมายออกมาช่วยสนับสนุนในการ
ทำงานด้านดิจิทัล 

(๓) ร ั ฐบาลม ี แผนพ ัฒนาโครงสร ้ างพ ื ้ นฐาน
อินเตอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูง เพ่ืออำนวย 
ความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

(๔) หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายให้ความ
ร ่ วมม ื อและสน ั บสน ุ นการดำ เน ิ น ง าน 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(๕) สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการปรับตัวใน
การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้น และมีทิศทาง 
ในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
ทำงานและชีวิตประจำวัน เช่น Social Media 

(๑) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ความ
แปรผันทางการเมือง การถูกคุกคามทางไซเบอร์ 
เป็นต้น 

(๒) ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่มีอคติทาง
เพศในสังคมส่งผลต่อเจตคติและการกระทำของ
คนในสังคม 

(๓) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการได้ 

(๔) กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูล
แตกต่างกัน อาทิ การรับรู้สิทธิ การบริการของ
กองทุนฯ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ 

(๕) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถศึกษาข้อมูลด้าน
ดิจิทัลได้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
 
 
 



๖๑ 
 
 ๓.๗.๒ การวิเคราะห์มาตรการเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

 
Internal 

Strengths Weaknesses 
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Strengths-Opportunities Weaknesses- Opportunities 
๑. การเพ ิ ่ มช ่ องทางการส ื ่ อสารข ้ อมู ล
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของกองทุนให้มากขึ้น 
(S๑-O๑+O๕) 
๒. พัฒนาบุคลากรให้ม ีความรู ้ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยี (S๖-O๒+O๓) 
๓. เพิ ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมภารกิจ 
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อตอบสนอง
การทำงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (S๑- O๒+O๓) 

๑. พ ัฒนาระฐานข ้อม ูลเพ ื ่อรวบรวมและเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการและการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ (W๑-O๒+O๓) 
๒. พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย 
ถูกต้อง และกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
(W๓-O๕) 
๓. พ ัฒนาระบบข ้อม ูลสารสนเทศสน ับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (W๒-T๓) 
๔. พัฒนาระบบคลังความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
แก่กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย (W๔-W๕+O๕+O
๖)  
๕. บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย (W๖-O๔) 
๖. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์โดยการใช้ระบบ
เคร ื อข ่ าย Internet/Social Media และ Open 
Source Technology (W๖-O๔+O๕+O๖) 

Th
re

at
s 

Strengths-Threats Weaknesses- Threats 
ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่ทันสมัยกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
(S๖-T๓+T๕) 

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมั่นคง
ปลอดภัย (W๖-T๕) 
 

 
 
 
 
 

  



๖๒ 
 

บทที่ ๔ แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 
๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นกองทุนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
๔.๒ พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงสิทธิ 
องค์ความรู้ กฎหมาย เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง และเยียวยาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

 
๔.๓ เป้าประสงค์ (Goal) 

เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงาน
และประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 

เป้าประสงค์ที่ ๒ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ที่ ๓ กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการดำเนินงานและให้บริการแก ่
กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 

 
 
  



๖๓ 
 
๔.๕ แผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
๑. โครงการพัฒนาดิจิทลั
แพลตฟอรม์ประชาสมัพันธ ์
องค์ความรู้ บริการประชาชน
และส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์
งานและการให้บริการ
กองทุนผ่านเว็บไซต์  
และสื่อสังคมออนไลน์สู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อให้ประชาชน 
และผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
และการขอรับบริการกับ
กองทุนฯ มากขึ้น 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อ 
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
รวบรวมข้อมลู จัดทำเป็น
คลังความรู้ และสื่อดิจิทัล 
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ันสมัย 

๑. เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ
กองทุนฯ ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย 
๒. การประชาสมัพันธ์งานและการให้บริการ
กองทุนผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
๓. ประชาชนและผู้รับบรกิารมีความรู้ 
ความเข้าใจในการขอรับบริการ 
จากกองทุนมากขึ้น 
๔. มีสื่อความรู้ออนไลน์ท่ีส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมาย และสิทธิ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๕. มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายร่วมสร้าง
สื่อแบ่งปันความรู้ 
 
 
 
 

๑. เว็บไซต์กองทุน ฯ 
๒.facebook Fan 
Page 
๓. สถิติผู้เข้าชม 
หรือเป็นสมาชิก  
๔. คลังความรู้ที่มี
เนื้อหาด้านความ 
เท่าเทียมระหว่าง
เพศ  

     
๓๕๐,๐๐๐ บาท 



๖๔ 
 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย 
๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการ
ใช้งานระบบงานกองทุนฯ  
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 

เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จัดอบรมหลักสตูรการใช้
งานระบบงานกองทุนฯ  
 

บุคลากรกองทุนสามารถใช้ระบบงาน
เพื่อปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ  
 

จำนวนบุคลากร
ได้รับการอบรม
หลักสตูรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ 

     

๓. โครงการอบรม
หลักสตูรการตระหนักถึง
ความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และความตระหนัก 
ด้านความเสี่ยงด้านภัย
คุกคามจากการใช้งาน
ระบบ ICT  
๒. บุคลากรสามารถ 
นำความรูไ้ปใช้ในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่าง
ถูกต้อง  
๓. เพื่อลดโอกาสในการ
ถูกจู่โจมข้อมลูจาก 
ผู้ไม่ประสงค์ด ี
 
 

จัดอบรมหลักสตูร 
การตระหนักถึงความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 

บุคลากรกองทุนมีความรู้ และ
ตระหนักด้านความเสี่ยงด้านภัย
คุกคาม 
จากการใช้งานระบบ ICT และสามารถ 
นำความรู้ในใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง ลดโอกาสในการถูกจู่โจม
จากผู้ไม่ประสงค์ด ี

จำนวนบุคลากรไดร้ับ
การอบรมหลักสตูร
การตระหนักถึง 
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

     



๖๕ 
 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔. โครงการอบรมให้
ความรู้การใช้งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมลู 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้งานเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลและระบบงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จัดอบรมอบรมให้ความรู้
การใช้งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลแกเ่จ้าหน้าที่
และผู้บริหาร 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนบุคลากร
ได้รับความรู้การใช้
งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 

      

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
๕. โครงการพัฒนาระบบ
วางแผนงบประมาณ 
และตดิตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการดำเนินงาน 
ของกองทุน  

การเงิน 
และบัญชี  
 

๑. เพื่อตดิตามผล 
การดำเนนิงานของ 
การให้บริการของกองทุน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
๒. เพื่อติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
และดำเนินงานของกองทุน 
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 
 
 

พัฒนาระบบวางแผน
งบประมาณและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผล 
การดำเนินงานของกองทุน 

มีระบบในการวางแผนและจัดทำ
งบประมาณโครงการและกิจกรรมหลกั
ของกองทุนฯ และการติดตามผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และผล 
การดำเนินงาน  

ระบบงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการดำเนินงาน
ของกองทุน 
 

     



๖๖ 
 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖. โครงการพัฒนาระบบ
การขอรับเงินสนับสนุน
โครงการและติดตาม
ประเมินผล 

นโยบายและแผน 
 

๑. เพื่อให้ประชาชน 
และผู้รับบริการเข้าถึง
บริการที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง 
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การให้บริการของกองทุน
ได้อย่างทันสมัย 
๓. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
และกิจกรรมทีไ่ด้รับเงิน
สนับสนุน 
๔. เพื่อมีระบบรายงาน
ผลการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ 
ฐานข้อมูลสนับสนุน 
การดำเนินงาน และ
ข้อมูลภาคเีครือข่าย 
และผูร้ับบริการ ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
 
 
 

- พัฒนาระบบการขอรบั
เงินสนับสนุนโครงการ
ออนไลน ์
- พัฒนาระบบติดตาม 
และประเมินผลโครงการ
และกิจกรรมทีไ่ด้รับเงิน
สนับสนุน 
- พัฒนาระบบรายงานผล
การขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ 
 

- องค์กรและประชาชนสามารถรับ
บริการยื่นขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 
และยื่นรายงานติดตามผลการดำเนิน
โครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
- กองทุนมีระบบรายงานผลและฐาน 
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในการตดิตาม
และประเมินผลโครงการสามารถ
ประเมินผลดำเนินการโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
- กองทุนมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการสนับสนุนงาน
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ อาทิ ฐานข้อมูล
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน สถิติ 
การให้เงินสนับสนุนโครงการ และ
ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายและผู้รับบริการ  

ระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ
และติดตาม
ประเมินผล 

 
 

    
๓๕๐,๐๐๐ บาท 



๖๗ 
 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป ๑. เพื่อมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของภาคีเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
๒. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้เครือข่าย 
๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อน
ในการทำงานและ
สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และครอบคลุม 

- รวบรวมฐานข้อมูล
ทำเนียบองค์กรเครือข่าย 
 

- มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย ที่เป็น
ปัจจุบัน 

ระบบฐานข้อมลู
เครือข่าย 

     

๘. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการกองทุนฯสำหรบั
ผู้บรหิาร (MIS/EIS)  
 

นโยบายและแผน 
 

๑. เพื่อรายงานผล 
การดำเนินงานของ
กองทุนได้อย่าง
ถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
๒. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานได้อย่าง
ทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
กองทุนฯสำหรับผู้บริหาร 
(MIS/EIS) 
๒. รวบรวมฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ผู้บริหารมรีะบบข้อมลูที่สนับสนุน 
การตัดสินใจ และช่วยประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมลูของกองทุนฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความรวดเร็ว 
 
 
 

ระบบ MIS/EIS 
 

     



๖๘ 
 

 

โครงการ 
 

หน่วยดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 

 

เป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๙. โครงการจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
เพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

เพื่อให้กองทุนฯ  
มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลที่เพียงพอ 
และมั่นคงปลอดภัย 

จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงที่จำเป็นและ
เพียงพอ 

มีอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
และสนับสนุนการปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ  
 

จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อ
เจ้าหน้าท่ี ๑:๑  
 

     

๑๐. โครงการเช่าระบบ 
แม่ข่ายแบบคลาวด์คอมพิว
ติ้งท์ (Cloud Computing) 

ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้กองทุนฯ  
มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลที่เพียงพอ 
และมั่นคงปลอดภัย 

เช่าเครื่องแม่ข่ายแบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งท์ จำนวน 
x เครื่อง 

- มีระบบแม่ข่ายรองรับระบบงานของ
กองทุนฯ ได้อยา่งเพยีงพอ 
- มีระบบแม่ข่ายมรีะบบรกัษาความ
ปลอดภัยที่มัน่คงปลอดภัย 

เครื่องแม่ข่าย 
แบบคลาวดค์อมพิว
ติ้งท ์จำนวน x 
เครื่อง 

     

หมายเหตุ งบประมาณของโครงการที่ ๑ โครงการที่ ๖ และโครงการที่ ๑๐ ซึ่งระบุ ๓๕๐,๐๐๐ บาท คือ วงเงินงบประมาณเดียวกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ บาท 



๖๙ 
 

บทที่ ๕ แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
วิสัยทัศน์   เป็นกองทุนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงานที่ ๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์/แผนงานที่ ๒  พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย  
ยุทธศาสตร์/แผนงานที่ ๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย  

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/งบประมาณดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ 
รวม (บาท) 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ยุทธศาสตร์/แผนงานที่ ๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
โครงการพัฒนา
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ บริการ
ประชาชนและ
ส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

(๑) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งาน
และการให้บริการ
กองทุนผ่านเว็บไซต์ 
และสื่อสังคม
ออนไลน์สู่
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง 
(๒) เพ่ือให้
ประชาชนและ
ผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
กฎหมายและการ

ผู้บริหาร บุคลากร 
ผู้รับบริการ 
เครือข่าย และ
ประชาชนทั่วไป 

พัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
จัดทำคลังความรู้ และสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
ผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

    ๓๕๐,๐๐๐ (๑) เว็บไซต์
กองทุนฯ 
 
(๒) Facebook 
FanPage
 
(๓) สถิติผู้เข้า
ชมหรือเป็น
สมาชิก 
 
(๔) คลังความรู้
ที่มีเนื้อหาด้าน
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
 
 



๗๐ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/งบประมาณดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ 
รวม (บาท) 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ขอรับบริการกับ
กองทุนฯ มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์/แผนงานที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบท่ีทันสมัย 
โครงการอบรมให้
ความรู้การใช้งาน
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานและการ
บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

(๑) เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ใช้งานเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
(๒) เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถ
บริหารจัดการ
ข้อมูลและ
ระบบงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

บุคลากรกองทุนฯ ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/จัดอบรมให้ความรู้
การใช้งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและ
การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลแกบุ่คลากร
กองทุนฯ 

    - จำนวน
บุคลากร
ได้รับความรู้
การใช้งาน
ระบบ
โปรแกรม
คอมพิวเตอ
ร์พื้นฐาน
และการ
บริหาร
จัดการ
ฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์/แผนงานที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย  



๗๑ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/งบประมาณดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ 
รวม (บาท) 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โครงการพัฒนา
ระบบการขอรับ
เงินสนับสนุน
โครงการและ
ติดตามประเมินผล
  

(๑) เพ่ือให้
ประชาชนและ
ผู้รับบริการเข้าถึง
บริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 
(๒) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ
กองทุนได้อย่าง
ทันสมัย 
(๓) เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
และกิจกรรมที่ได้รับ
เงินสนับสนุน 
(๔) เพ่ือมีระบบ
รายงานผลการ
ขอรับเงินสนับสนุน
โครงการฐานข้อมูล
สนับสนุน 

ผู้บริหาร บุคลากร 
ผู้รับบริการ 
เครือข่าย และ
ประชาชนทั่วไป 

พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมที่ขอรับเงิน
สนับสนุน 

    ๓๕๐,๐๐๐ ระบบการ
ขอรับเงิน
สนับสนุน
โครงการ
และติดตาม
ประเมินผล 



๗๒ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา/งบประมาณดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ 
รวม (บาท) 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

การดำเนินงาน และ
ข้อมูลภาคีเครือข่าย
และผู้รับบริการ ใน
การสนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

โครงการเช่าระบบ
แม่ข่ายแบบคลาวด์
คอมพิวติ้งท์ 
(Cloud 
Computing) 

เพ่ือให้กองทุนฯ มี
ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่
เพียงพอและมั่นคง
ปลอดภัย 

ผู้บริหาร บุคลากร 
ผู้รับบริการ 
เครือข่าย และ
ประชาชนทั่วไป 

เช่าเครื่องแม่ข่ายแบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งท์ 
จำนวน x เครื่อง 

    ๓๕๐,๐๐๐ ระบบแม่
ข่ายแบบ
คลาวด์
คอมพิวติ้งท์ 
(Cloud 
Computing) 

หมายเหตุ การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อยู่ภายในงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 


