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๑ 

ค ำน ำ 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๙ ก าหนดให้ (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและมาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ 
ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยให้ส่วนราชการปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติการ 
๔ ปี ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ของสังคมและต่อเนื่อง 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และส่งเสริม พัฒนาสถาบันครอบครัว
ให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง โดยได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการท างาน มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลสัมฤทธิ์ของงานประมาณการรายจ่าย ระยะเวลาการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับ
นี้ จะเป็นแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนต่อไป 
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๒ 

สำรบัญ 

               หน้ำ 

ค าน า            ๑ 
สารบัญ            ๒ 
ส่วนที่ ๑ ลักษณะส าคัญของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     ๓ 
 ๑.๑ ความเป็นมา         ๓ 
 ๑.๒ พันธกิจ          ๓ 
 ๑.๓ อ านาจหน้าที่         ๔ 
 ๑.๔ โครงสร้างการบริหารงาน        ๕ 
ส่วนที่ ๒ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน     ๖ 
 ๒.๑ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของกรม  ๖ 
 ๒.๒ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีก าหนดทิศทางการด าเนินงาน    ๖ 
 ๒.๒.๑ สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ของกรมกิจการสตรีและ 
 สถาบันครอบครัว          ๖ 
 ๒.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ SWOT       ๗ 
 ๒.๒.๓ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประสบความส าเร็จ 
 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง         ๘ 
 ๒.๒.๔ สถานการณ์ทางสังคม        ๙ 
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       ๑๓ 
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    ๑๓ 
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔      ๑๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้สตรี มีความม่ันคงในทุกมิติ    ๑๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้ครอบครัวมคีวามมั่นคงในทุกมิติ   ๑๖ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ    ๑๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  ๒๐ 
 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ๒๒ 
ส่วนที่ ๕ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ        ๓๓ 

๕.๑ การขับเคลื่อนภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    ๓๓ 
๕.๒ กฎหมาย พันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ๓๕ 
๕.๓ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ๓๕ 

นิยามศัพท์           ๓๖ 
 

 

 



 
 
 

๓ 

ส่วนที่ ๑ ลักษณะส ำคัญของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
๑.๑ ควำมเป็นมำ 
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการต่าง ๆ อาศัยอ านาจตามความ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดตั้ง
โดยรวมหน่วยงาน ๓ หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ 
 ๑) ส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เฉพาะส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ จ านวน ๔๓ อัตรา 
 ๒) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนเฉพาะฝ่ายพัฒนาสตรี ในกองพัฒนา
สตรี เด็กและเยาวชน จ านวน ๑๘ อัตรา 
 ๓) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ จ านวน ๑๖๔ อัตรา 
เฉพาะส่วนของ 
     ๓.๑ กองความมั่นคงแห่งสังคม 
     ๓.๒ กองนิคมสร้างตนเอง 
     ๓.๓ กองบริการชุมชน 
     ๓.๔ กองสงเคราะห์ชาวเขา 
     ๓.๕ กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ 
 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว” มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดย
ก าเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยา
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้า
ประเวณี ซึ่งพัฒนาบทบาทองค์กรจากหน่วยงานด้านนโยบายเป็นหน่วยปฏิบัติควบคู่กันไป มีหน่วยงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๑.๒ พันธกิจ 
 ๑) พัฒนาศัยกภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ๒) คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด และบุคคลในครอบครัว 
 ๓) คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
 ๔) ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว 
 ๕) ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม 



 
 
 

๔ 

 ๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

๑.๓ อ ำนำจหน้ำที่ 
  ๑) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
จากการค้าประเวณแีละผู้แสดงออกท่ีทีแ่ตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
 ๒) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่างประเทศใน
การด าเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี ครอบครัวผู้
ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด การป้องกัน การค้าประเวณี 
และคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกตา่งจากเพศโดยก าเนิด 
 ๓) เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด การป้องกัน การค้า
ประเวณแีละคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 
 ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การด าเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบปัญหา
จาการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
 ๖) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการแก้ไขและพัฒนาสตรี ครอบครัว ผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงของครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิดและผู้
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 ๗) จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บ าบัด ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาศักยภาพสตรี ผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงของครอบครัว ผู้ที่ถูกศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี รวมทั้งผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
 ๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๑.๔ โครงสร้ำงของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ส านัก ๔ กอง ๒ กลุ่ม 

และ ๒ ศูนย ์ดังต่อไปนี้ 
  ๑) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ๒) กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
   ๓) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
   ๔) กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
  ๕) ส านักงานเลขานุการกรม 
  ๖) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  ๗) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  ๘) ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก 
  ๙) ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 



 
 
 

๕ 

๑.๕ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
(สล.) 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มการคลัง 
- กลุ่มเลขานุการผู้บริหาร 
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มสือ่สารองคก์ร 
- กลุ่มกฎหมาย 
- กลุ่มพฒันาบุคลากร 
- กลุ่มงานพัสด ุ

กองคุ้มครองและพัฒนำอำชีพ 
(กคอ.) 
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- กลุ่มมาตรการและกลไก 
- กลุ่มสง่เสรมิและพัฒนา 
- กลุ่มคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธ ิ
- ส านกังานคณะกรรมการ 
  คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
- กลุ่มประสานหน่วยงาน 
- สถานคุม้ครองและพฒันา 
  อาชีพ 

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
(กยผ.) 
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
- กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
- กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล 
- กลุ่มสง่เสรมิความร่วมมือระหว่าง 
  ประเทศ 
 

กองส่งเสริมควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ (กสพ.) 
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- กลุ่มมาตรการและกลไก 
- กลุ่มสง่เสรมิและพัฒนา 
- กลุ่มคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธ ิ
- กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ 
  ระดับชาต ิ(กยส./สทพ.) 
- กลุ่มคณะกรรมการวนิิจฉัยการ 
  เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  ระหว่างเพศ (วลพ.) 
- กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสรมิ 
  ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว  
(กสค.) 
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- กลุ่มมาตรการและกลไก 
- กลุ่มสง่เสรมิและพัฒนา 
- กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ 
  นโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครวั 
  แห่งชาติ (กยค.) 
- กลุ่มเสรมิสร้างหลกัประกนัความ 
  มั่นคงของครอบครวั  
- กลุ่มคุม้ครองและพิทกัสิทธ ิ

ศูนย์ปฏิบัติกำรกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว (ศปก.สค.) 
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อปอ้งกนัการกระท าความรุนแรงในครอบครัว กรุงเทพมหานคร  
- ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครวั 
- ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านเดก็และสตร ี(ศสด.) 

หน่วยงำนส่วนภูมิภำค ๘ แห่ง 
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ. นนทบุรี 
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ. ล าปาง 
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  
  บรมราชินนีาถ จ. ล าพนู 
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัว จ. เชียงราย 
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัวรตันาภา จ. ขอนแกน่ 
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ. ศรีสะเกษ 
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
 ๓๖ พรรษา จ. ชลบุร ี
- ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ. สงขลา 



 
 
 

๖ 

ส่วนที่ ๒ ปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
๒.๑ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ำที่ต่อควำมส ำเร็จของกรม 
 วิสัยทัศน์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คือ “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอ
ภาค” ดังนั้น การด าเนินงานจะประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจของกรม คือ 
พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้
แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด บุคคลในครอบครัว รวมทั้ง การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบ
ปัญหาจากการค้าประเวณี การส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัวและจัดสวัสดิการสังคม 

๒.๒ ปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้น าปัจจัยและสภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร มาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสถานการณ์ทางสังคม 
สภาพการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว มาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานซึ่งจะน าไปสู่การก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป 

๒.๒.๑ สภำพกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว 
 การแข่งขันภายในประเทศจากการที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้
แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด บุคคลในครอบครัว รวมทั้ง การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบ
ปัญหาจากการค้าประเวณี การส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัวและจัดสวัสดิการสังคม มีมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ซึ่งมีภารกิจอ านาจหน้า ในป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและผู้ชายเป็นหน่วยงานเทียบเคียงผลการด าเนินงาน ในประเด็นการจัดให้มี
พ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับสตรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดท าพ้ืนที่ปลอดภัย
ในพ้ืนที่ชุมชน ๖ แห่ง และผลักดันให้หน่วยงานภาคเอกชนจัดท าพ้ืนที่ปลอดภัยให้แก่สตรี ได้แก่ Lady bogie, 
พ้ืนที่จอดรถส าหรับสตรี, Lady Taxi และมีหน่วยงานที่เทียบเคียงผลการด าเนินงานด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ฝีมือแรงงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์/สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน กรมกิจการสตรีและครอบครัวได้จัดฝึกอาชีพให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย เรียนฟรี พร้อมมีสวัสดิการ ได้แก่ ที่พัก/ของใช้/อาหาร/เครื่อง
แต่งกาย/อุปกรณ์การเรียน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ (เงินอุดหนุน) ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า ท าให้
ผู้รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์เข้าใจถึงระบบการท างานจริง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ
จริงได้ จึงได้เปรียบหน่วยงานเทียบเคียงที่เน้นแต่ภาคทฤษฎี สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้ส าเร็จการอบรม 
๑๐๐%  
 การแข่งขันภายนอกประเทศ ในประเด็นการเปรียบเทียบ “ดัชนีความไม่เสมอภาค” (Gender 
Inequality Index-GII) ซึ่งเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับประเทศมาเลเซีย 

   ปี ๒๕๕๗ ไทยอยู่อันดับที่ ๗๐ มาเลเซียอยู่อันดับที่ ๓๙ 
   ปี ๒๕๕๘ ไทยอยู่อันดับที่ ๗๖ มาเลเซียอยู่อันดับที่ ๔๒ 



 
 
 

๗ 

   ปี ๒๕๕๙ ไทยอยู่อันดับที่ ๗๙ มาเลเซียอยู่อันดับที่ ๕๙ 

ในประเด็นการเปรียบเทียบ “ดัชนีการพัฒนาของมนุษย์” (Human Development Index-HDI) ซึ่ง
เทียบเคียงผลการด าเนินงานกับประเทศมาเลเซีย 

  ปี ๒๕๕๗ ไทยอยู่อันดบัที่ ๘๙ มาเลเซียอยู่อันดับที่ ๖๒ 
  ปี ๒๕๕๗ ไทยอยู่อันดับที่ ๙๓ มาเลเซียอยู่อันดับที่ ๖๒ 
  ปี ๒๕๕๗ ไทยอยู่อันดับที่ ๘๗ มาเลเซียอยู่อันดับที่ ๕๙ 

๒.๒.๒ ผลกำรวิเครำะห์ SWOT 
 ผลการวิเคราะห์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S๑ : องค์กรมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค ท าให้มีความคล่องตัวในการท างาน
มากขึ้น 

W๑ : องค์กรมีที่ตั้งหลายแห่ง ท าให้สถานที่ ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

S๒ : องค์กรมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างาน W๒ :  องค์กรขาดการสร้างแบรนด์  การสร้าง
ภาพลักษณ์ของ สค. ให้สาธารณะรู้จัก 

S๓  :  บุ คล ากร ให้ ก า รต้ อนรั บกลุ่ มที่ มี ค ว าม
หลากหลายทางเพศ ข้ามเพศ มีจิตบริการช่วยเหลือ
สังคม 

W๓ : องค์กรขาดความชัดเจนของวิสัยทัศน์ แนว
ทางการด าเนินงานจากผู้บริหารระดับสูง 

S๔ : บุคลากรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้ 

W๔ : องค์กรขาดระบบการขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

S๕ : เครื่องมือ/กลไก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว มีอาชีพที่หลากหลายให้อบรม 

W๕ : องค์กรขาดการจัดล าดับความส าคัญของ
ภารกิจ สค. (ในขั้นตอนของงบประมาณ) 

S๖ : เครื่องมือ/กลไก มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับ สนับสนุนการด าเนินงาน ครอบคลุม เข้าถึง
ได้ (Server & Network) 

W๖ : องค์กรขาดการ Take Action ในภารกิจกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

S๗ : มียุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี นโยบายเละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว มีกฎหมาย
รองรับที่ชัดเจน 

W๗ : บุคลากรขาดการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การคิดวิเคราะห์ ภาษา IT 
W๘ : บุคลากรขาดการวางแผนบุคลากรทุกด้าน 
เช่น ด้านความก้าวหน้า ด้านการสรรหาบุคลากร ใช้
บุคลากรไม่ตรงกับสายงาน 
W๙ : บุคลากรขาดมาตรการจูงใจในการท างานและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
W๑๐ : ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย เช่น การไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
W๑๑ : บุคลากรขาดความสมดุลของชีวิตการ
ท างาน-ครอบครัว (Happy ๘) 



 
 
 

๘ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
W๑๒ : ขาดการน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มา
วิเคราะห์เพื่อวางแผนและประเมินผลการด าเนินงาน 
W๑๓ : กฎหมายล้าสมัย 
W๑๔ : ขาดการสร้างระบบความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์
พัฒนาครอบครัว ในชุมชน และเครือข่ายการ
ด าเนินงานอื่น ๆ 
W๑๕ : ขาดกลไกการท างานในระดับอ าเภอ จังหวัด 
ต้องฝากงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด และหน่วยงานอื่น 
W๑๖ :  กลุ่ ม เป้ าหมายไม่ชั ด เจน ซ้ าซ้ อนกับ
หน่วยงานอื่น (ค าว่าสตรีและครอบครัวกว้างเกินไป) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O๑ : มีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
NGOs สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

T๑ : การเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อและเจตคติ
บางอย่างส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านสตรี 

O๒ : มีกลไกระดับชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวและมี
กลไกระดับจังหวัด 

T๒ : กระแสโลกาภิวัตน์ พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านสตรี 

O๓ : มีกฎหมาย ระเบียบ รองรับการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

T๓ : ขาดการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของสตรีและครอบครัวอย่างจริงจัง 

O๔ : ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับงานด้านสตรี
และครอบครัว 

T๔ : ประชาชนขาดการรู้กฎหมาย เข้าถึงช่องทาง
เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
๒.๒.๓ ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวประสบควำมส ำเร็จเมื่อเทียบกับ

คู่แข่ง 
  ๑) มีคณะกรรมการระดับชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ และนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖  
  ๒) มีกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการบังคับใช้ 
  ๓) การยอมรับของสังคมเก่ียวกับบทบาทสตรี 
  ๔) มีเครือข่ายในการด าเนินงานที่เข้มแข็ง 
  ๕) มีพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  ๖) รัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
  ๗) เจตคติของคนไทยที่ให้ความส าคัญกับครอบครัว 

 

 

 



 
 
 

๙ 

 

๒.๒.๔ สถำนกำรณ์ทำงสังคม 
 ๑) โครงสร้างประชากร  
                   ข้อมูลประชากรปี ๒๕๕๙ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีประชากรทั้งสิ้น 
๖๕.๙๓ ล้านคน เป็นประชากรหญิง จ านวน ๓๓.๔๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙ และประชากรชาย จ านวน 
๓๒.๓๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ และจากการส ามะโนประชากรทุก ๑๐ ปี พบว่า ประเทศไทยมีจ านวน
ประชากรเพ่ิมข้ึนทุกรอบ แต่อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นต้นมา แต่
เมื่อพิจารณาสถิติการเกิดในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๖ – ๒๕๒๖ ที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศ
ไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส ารวจการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไทยในภาพรวม พบว่า อัตราการเพ่ิมของประชากรไทยเกินกว่าปีละ ๑ ล้านรายหรือเฉลี่ย
นาทีละ ๓ ราย แต่จากนั้นก็ค่อยๆ ลดลงไปต่ ากว่าปีละ ๑ ล้านราย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ (UNFPA และ สศช.
,๒๕๕๔) และมีการคาดประมาณว่าถ้าแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ จ านวนการเกิดจะลดเหลือต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ ราย 
ภายใน ๒๕ ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ พบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ตามกลุ่มอายุที่ส าคัญ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุ ๐ - ๑๔ ปี) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) มี
จ านวนและสัดส่วนลดลง ส่วนประชากรสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
๒๕๘๓ คาดว่าจะมีประชากรวัยเด็กร้อยละ ๑๒.๘ ประชากรวัยแรงงานร้อยละ ๕๕.๑ และประชากรสูงอายุ 
ร้อยละ ๓๒.๑ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ตั้งแต่  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๗๘ 
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่า โครงสร้างประชากรเด็กและวัยแรงงานมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ านวนผู้สูงอายุและสัดส่วนประชากรสูงอายุต่อเด็ก ๑๐๐ คน เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก 
และจะมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็กต่อไปเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างของครอบครัวและสังคม รูปแบบของการพึ่งพิงกันระหว่างกลุ่มประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ 
จะเปลี่ยนไป การเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุจะท าให้รัฐมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น เช่น การประกันสังคม การ
บริการด้านสุขภาพอนามัย และสวัสดิการของผู้สูงอายุต่าง ๆ เป็นต้น จ าเป็นต้องมีการปรับนโยบายในการ
บริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้รัฐจะต้องมีแนวทางส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ใช้แรงงาน
จากผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ครอบครัวจึงต้องมีการเตรี ยม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เตรียมความพร้อมของ
สมาชิกในครอบครัว ให้มีการวางแผนการใช้ชีวิตในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลปัญหาผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้หากพิจารณาในอีก
ทางกลับกันได้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพ และเป็นก าลังส าคัญส าหรับครอบครัว  
 ๒) การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  
      การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะ      
การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ในปี ๒๕๕๘ ประชากรจาก ๑๐ 
ประเทศ รวมจ านวน ๖๐๘.๘ ล้านคน ซึ่ง AEC มีเป้าหมายส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน 
มีองค์ประกอบส าคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี นอกจากนั้นการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียนอาจจะส่งผลกระทบต่อการ



 
 
 

๑๐ 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอาชีพ และการเคลื่อนย้าย แรงงานของครอบครัว ท า ให้สมาชิกครอบครัวต้นทาง
โดยเฉพาะเด็กและคนชราถูกทอดทิ้งให้อยู่กัน ตามล าพังมากขึ้น  
 ๓) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
                   ปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สังคมไทยก็เช่นกัน ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจาก
สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร มีผลให้เกิดการขยายและเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานของประชากรอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะประชากรในเมืองที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตมีความเร่ง
รีบ แข่งขันให้ได้มาซึ่งสถานะ ความมั่งคั่ง เป็นบริโภคนิยม และให้ความส าคัญกับวัตถุและความเป็นปัจเจก
บุคคลเกิดชนชั้นที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน มีการใช้เทคโนโลยีที่เกิน
ความจ าเป็นท าให้สังคมไทยต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม เห็นได้จากการที่คนในสังคมมี
การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม สถาบันอนาคต
ศึกษาเพ่ือการพัฒนา (IFD) ได้คาดการณ์ไว้ว่าสัดส่วนจ านวนประชากรเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีประชากรเมืองร้อยละ ๓๓.๗ คาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
๓๘.๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๓.๗ ซึ่งแสดงว่า สังคมไทยในอนาคตจะมีประชากรเกือบ
ครึ่งของประชากรทั้งหมดอาศัยในเขตเมือง การขยายตัวของเมืองดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัว
ของความยากจนในเขตเมือง การขาดแคลนที่อยู่อาศัย การบริการของรัฐทั้งด้านการศึกษาและสวัสดิการอ่ืน ๆ 
ไม่ทั่วถึง เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพร่างกายและจิตใจ 
และการเพ่ิมขึ้นของอาชญากรรม แนวโน้มของการเข้าสู่โลกแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะ
ค่านิยมความเป็นปัจเจก และประกอบกับการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างรีบเร่ง มีผลต่อระดับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ท าให้สมาชิกในครอบครัวต่างมีพ้ืนที่ส่วนตัวขาดการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ไม่
แน่นแฟ้นนี้จึงง่ายต่อการน าไปสู่ปัญหาครอบครัว ในขณะที่ชุมชนก็ต่างคน ต่างอยู่มากขึ้น สังคมเมืองขาดการ
ปฏิสัมพันธ์กัน การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะลดน้อยลง นอกจากนั้นการเข้าสู่ประชาคมสังคม วัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) จะท าให้ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีการติดต่อสื่อสารทั้งทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชื้อชาติ  
ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการ เรียนรู้ 
และพฤติกรรมการบริโภคมีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์เป็นวัฒนธรรมใหม่ร่วมสมัยใน
รูปแบบของการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน ดังนั้น สถาบันครอบครัวและชุมชนจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อม และสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถปรับตัวและรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ถา
โถมเข้ามา 
   ๔) ดัชนีชี้วัดความอบอุ่นของครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวทั้งด้านโครงสร้างครอบครัว
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถท าบทบาทหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์และสัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลง ท าให้บรรยากาศในครอบครัวขาดความอบอุ่น ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากดัชนีครอบครัวอบอุ่น พบว่า ดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลงจากร้อยละ ๖๘.๓๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นร้อยละ ๖๕.๓๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยดัชนีบทบาทหน้าที่ของครอบครัวลดลงจากร้อยละ ๗๓.๘๕ เป็น
ร้อยละ ๖๔.๙๒ ในช่วง เวลาเดียวกัน และเมื่อพิจารณาดัชนีสัมพันธ์ภาพในครอบครัวพบว่าลดลงจากร้อยละ 
๕๗.๘๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๖.๘๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะที่ ดัชนีการพ่ึงพิงตนเองของครอบครัว
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จากร้อยละ ๗๓.๒๑ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๗๔.๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม 



 
 
 

๑๑ 

การลดลงของดัชนี บทบาทหน้าที่ของครอบครัวยังคงอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่วนดัชนีด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัวอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขมาโดยตลอด  
   ๕) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว พบว่า ครอบครัวไทยมีบุตรน้อยลงเนื่องจาก                  
ทั้งหญิงและชายมีอัตราการครองโสดหรือไม่แต่งงานสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่แต่งงาน พบว่าทั้งหญิงและชายมี
อายุแรกสมรสสูงขึ้น ความต้องการมีบุตรของคู่สมรสน้อยลง หรือไม่ต้องการมีบุตรเลย ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการ
ที่ผู้หญิงมีโอกาสในการท างานนอกบ้าน และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูงขึ้น ความนิยมในรูปแบบการใช้
ชีวิตแบบอิสระไม่มีพันธะผูกพัน ประกอบกับภาวะความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง สมาชิกในครอบครัวมีจ านวนน้อยลง โดยครอบครัว ๑ รุ่น ครอบครัว ๓ รุ่น และ
ครอบครัวแหว่งกลาง (ครอบครัวที่ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน) มีสัดส่วนมากขึ้น ในขณะที่
ครอบครัว ๒ รุ่น มีสัดส่วนลดลง การที่จ านวนครอบครัว ๑ รุ่นเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่าคู่สามีภรรยาจ านวนมาก
ตัดสินใจไม่มีบุตร และกรณีครอบครัว ๓ รุ่นเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่าสามีภรรยาที่มีลูกมีการตัดสินใจอาศัยอยู่กับ
ปู่ย่าตายาย เพ่ือให้มีคนคอยช่วยเหลือดูแลลูก และปู่ย่าตายายมีคนดูแล ในขณะที่ครอบครัวแหว่งกลางก็มี
สัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เนื่องจากพ่อแม่ที่อยู่ในวัยท างานอพยพไป
ท างานในเมือง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัว พบว่า รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนมากขึ้น เป็นครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีรูปแบบ ลักษณะเฉพาะตัว มีสภาพปัญหาและความต้องการ 
ความช่วยเหลือแตกต่างกัน เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีเฉพาะพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามล า พัง ครอบครัวขยาย 
ครอบครัวแหว่งกลางที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามล าพัง ครอบครัวที่มีเฉพาะเด็กหรือผู้สูงอายุอยู่
ด้วยกันตามล าพัง ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวบุตรบุญธรรม ครอบครัวที่มีภาระในการดูแลสมาชิกที่
เจ็บป่วย พิการ ต้องขัง และครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ นอกจากนี้แล้วรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูสมาชิก
ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป มีสถาบันอ่ืนเข้ามาท าหน้าที่แทน เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน เป็นต้น รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวสมัยใหม่ ส่วนหนึ่ง
มีค่านิยมของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศ มักจะมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวด และมีโปรแกรมส าหรับ
พัฒนาการเด็กมากมาย ซึ่งบางครั้งขัดกับธรรมชาติของเด็กหรือตามพัฒนาการของวัย ซึ่งอาจท าให้เด็กเกิด
ความตึงเครียดได ้
   ๖) ความรุนแรงในสังคมไทย 
   ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย เป็นปัญหาที่พบเสมอในครอบครัวและในสังคม ส่วนใหญ่มัก
เกิดกับสตรีและเด็ก โดยผู้กระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวหรือคนรู้จัก แม้ประเทศไทยจะมี
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และในครอบครัว แต่กลับพบสถิติความรุนแรงที่มี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ข้อมูลจากศูนย์พ่ึงได้กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ให้
ข้อมูลเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พบว่า ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘ มีเด็กและสตรีที่ถูก
กระท ารุนแรงมารับบริการ จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๖,๒๔๔ ราย เป็นเด็ก ๑๐๘,๙๓๓ ราย และสตรี ๙๗,๒๙๑ ราย 
โดยในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นเหตุให้เด็ก
ถูกกระท ารุนแรงทางเพศมากที่สุด ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจาการหึงหวงทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายกัน และ
จากข้อมูลล่าสุดในปี ๒๕๕๙ มีผู้มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ จ านวน ๒๒,๘๕๐ ราย หรือจ านวน ๖๓ ราย/วัน หรือ ๓ 
คน/ชม. ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ การนอกใจ ทะเลาะหึงหวงของคู่สมรส การใช้
สารกระตุ้น เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดและสื่อลามก และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความใกล้ชิด โอกาส
เอ้ืออ านวย และจากการรวบรวมข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตาม
ระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว www.violence.in.th ตั้งแตป่ี ๒๕๕๓ 



 
 
 

๑๒ 

– ๒๕๕๘ พบจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวรวม ๕,๓๙๒ เหตุการณ์ โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็น
ผู้ถูกกระท าความรุนแรง เห็นได้จากปี ๒๕๕๓ ผู้หญิงถูกกระท า ร้อยละ ๘๘.๙๓ ปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘๘.๑๐ ปี 
๒๕๕๕ ร้อยละ ๘๙.๙๘ ปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๘๙.๗๒ ปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๙๐.๔๕ และ ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘๖.๖๓ 
ตามล าดับ ซ่ึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย สาเหตุของความรุนแรงใน
ครอบครัวมักเกิดขึ้นจากเมาสุรา/ยาเสพติด รองลงมาคือนอกใจ/หึงหวง และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
และผู้ถูกกระท ามักเกิดจากระหว่างสามี/ภรรยา มากที่สุด รองลงมาคือระหว่างบิดามารดา กระท าต่อบุตร ทั้งนี้
สถิติที่รายงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพราะปัญหาส่วนใหญ่ ถูกปิดบัง ไม่ได้รับการเปิดเผย
อีกจ านวนมาก และจากการรวบรวมข้อมูลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ตลอดปี ๒๕๕๙ จากหนังสือพิมพ์ ๑๓ ฉบับ พบว่า มีข่าวรุนแรงในครอบครัวสูงถึง ๔๖๖ ข่าว โดยจ าแนกจาก
ประเภทของบุคคลที่ ใช้ความรุนแรงพบว่า เป็นความรุนแรงที่สามีกระท าต่อภรรยามากที่สุดถึง                  
ร้อยละ ๗๑.๘ รองลงมาคือคู่รักแบบแฟนโดยฝ่ายชายเป็นผู้กระท า, พ่อกระท าต่อลูก และพ่ีน้องกระท าต่อกัน
ตามล าดับ พ้ืนที่ที่ก่อเหตุมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร และพบว่าในจ านวนข่าวความรุนแรงทุกประเภทกว่า 
๔๖๖ ข่าว มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยกระตุ้นร้อยละ ๑๘.๕ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ควรมีความร่วมมือในการลดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว ทั้งในเรื่องการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ของสังคมด้วยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชาย การให้ความเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเท่า
เทียมทางเพศการส่งเสริมสัมพันธภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว                               
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เพ่ือส่งเสริมให้สังคมเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและ    
ความรุนแรงในครอบครัว โดยสังคมจะต้องไม่มองว่าความรุนแรงเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่ควรช่วยกันหาทาง
ช่วยเหลือ 
   ๗) ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
  ดัชนีความไม่เท่าเทียมทางเพศ (Gender Inequality Index – GII) ขององค์การสหประชาชาติ 
สะท้อนความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายของแต่ละประเทศ โดยค านึงถึง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านอนามัยเจริญ
พันธ์ การเสริมสร้างพลังอ านาจ และตลาดแรงงาน ผลการส ารวจเมื่อปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้คะแนน ๐.๓๘๐ 
โดยสิงคโปร์ได้คะแนน ๐.๐๘๘ และมาเลเซียได้คะแนน ๐.๒๐๙  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๓ 

ส่วนที่ ๓ ยุทธศำสตร์กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 

วิสัยทัศน์ 
สตรีและครอบครัวมีความม่ันคง สังคมเสมอภาค 

 
ค่ำนิยม 

มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม 
 
พันธกิจ  

๑. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
๒. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด และบุคคลในครอบครัว 
๓. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
๔. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน

ครอบครัว 
๕. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม 
๖. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

เป้ำประสงค์ 

๑. สตรีมีศักยภาพ สถานภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งมีบทบาทร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๒. บุคคลได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิภาพ และสวัสดิการสังคม จากการถูกเลือก ปฏิบัติ

ด้วยเหตุแห่งเพศ การกระท าความรุนแรงในครอบครัว และการค้าประเวณี 
๓. ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งในรัฐสภา เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑ 
๒. ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๘๑ ภายใน

ปี ๒๕๖๔) 
๓. ร้อยละของบุคคลในครอบครัวที่เข้าถึงงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สวัสดิภาพ (ร้อยละ ๙๕ 

ของผู้รับบริการ) 
๔. เจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างเพศของประชาชนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๔ 

ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ 

กำรส่งเสริมให้สตรี มีควำมม่ันคงในทุกมิติ 

เป้ำประสงค์ 
๑. สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ *๑ 
๒. สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม *๒ 
๓. สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความม่ันคงปลอดภัย *๓ 

 

เป้ำ 
ประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำยรวม (ปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  (เปอร์เซ็นต์) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
*๑ ๑.๑) ร้อยละของสตรีที่เข้าไปมีบทบาทในการจัดการ

ความขัดแย้ง 
๑.๒) ร้อยละของสตรีที่เข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง
ทุกระดับ 
๑.๓) ร้อยละของสตรีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
๑.๔) ร้อยละของสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 

๓๕ 
 
- 
 

๓๕ 
 

๓๕ 

๔๐ 
 

๑๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

๔๕ 
 

๑๕ 
 

๔๕ 
 

๔๕ 

๕๐ 
 

๒๐ 
 

๕๐ 
 

๕๐ 

๒) จ านวนมาตรการกลไกท่ีคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี - - - ๑ 
๓.๑ จ านวนอนุกฎหมายซึ่งเก่ียวข้องกับการค้าประเวณี
ที่ สค. ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
๓.๒ ร้อยละของจังหวัดที่มีการจัดท าแผนบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
๓.๓ ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีการขับเคลื่อนงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

 
 

๑๐๐ 
 

๗๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

๘๐ 

๓ 
ฉบับ 

 
๑๐๐ 

 
๙๐ 

๓ 
ฉบับ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

*๒ ๒.๑ ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๒.๒ ร้อยละของสตรีที่จบหลักสูตรการฝึกอาชีพมีงาน
ท า 

๗๐ 
๘๐ 

๘๐ 
๘๕ 

๘๐ 
๘๕ 

๘๐ 
๘๕ 

 ๒) ร้อยละของสตรีสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล 

- ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

๓* ๓.๑) ร้อยละของชุมชนที่มีพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับสตรี
และสมาชิกในชุมชน 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 ๓.๒) ร้อยละของสตรีที่สามารถด ารงชีวิตครอบครัวได้
อย่างมั่นคงปลอดภัย 

- ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

 ๓.๓) จ านวนหน่วยงานที่จัดบริการและสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อความมั่นคงปลอดภัยของสตรี 

๑ ๑ ๑ ๑ 



 
 
 

๑๕ 

 
กลยุทธ์ 
 ๑. เสริมสร้างขีดความสามารถสตรี 
 ๒. สร้างเงื่อนไขท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของสตรี 
 ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
เจ้ำภำพหลัก 
 ๑. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 ๒. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
 ๓. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 ๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง 
หน่วยงำนสนับสนุน 
 ๑. ส านักงานเลขานุการกรม 

๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๖ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

กำรส่งเสริมให้ครอบครัวมีควำมม่ันคงในทุกมิติ 

เป้ำประสงค์ ๑.  ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย *๑ 
 

เป้ำ 
ประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำยรวม (ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) (เปอร์เซ็นต์) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
*๑ ๑.๑) ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ครอบครัวเข้มแข็ง 
๑.๒) ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพ 
๑.๓) จ านวนโรงเรียนครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น 

๗๖ 
 

๘๐ 
 

๒๐ 
แห่ง 

๗๘ 
 
- 
 

๒๕ 
แห่ง 

๗๙ 
 

๘๑ 
 

๓๐ 
แห่ง 

๘๑ 
 

๘๒ 
 

๓๕ 
แห่ง 

๒.๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูล         
การฌาปนกิจสงเคราะห์ตามช่องทางต่าง ๆ 
๒.๒) ร้อยละของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีการใช้
งานระบบฐานข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ร้อย
ละ

๑๐๐ 
- 

- 
 

ร้อย
ละ๓๐ 

- 
 

ร้อย
ละ๓๐ 

- 
 

ร้อย
ละ๓๐ 

๓.๑) จ านวน ศพค.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน/องค์กร
สาธารณประโยชน์ 
๓.๒) ร้อยละของ ศพค. ที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ 

๑๕๐ 
แห่ง 

 
 

๑๕๐ 
แห่ง 

 
๕๐ 
แห่ง 

๑๕๐ 
แห่ง 

 
๕๐ 
แห่ง 

๑๕๐ 
แห่ง 

 
๕๐ 
แห่ง 

๔.๑) ร้อยละของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากศูนย์
ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว (๗๖ จังหวัดและ กทม.) 

๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๔.๒) ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมหลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 

๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

 
กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพครอบครัว 
 ๒. สร้างหลักประกันความมั่นคง 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพ่ือพัฒนาครอบครัว 
 ๔. ส่งเสริมศักยภาพกลไกในการเฝ้าระวังคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว 



 
 
 

๑๗ 

 
เจ้ำภำพหลัก 
 ๑. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 ๒. ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หน่วยงำนสนับสนุน 
๑. ส านักงานเลขานุการกรม 

 ๒. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
 ๓. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๔. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 ๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง 

๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

๑๘ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ 

กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

เป้ำประสงค์ 

๑. คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติท่ีเคารพความเท่าเทียมระหว่างเพศ *๑ 

๒. สร้างความเข้มแข็งของกลไกท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี *๒ 
๓. ขับเคลื่อนงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ *๓ 
๔. ลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ *๔ 

 

เป้ำ 
ประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำยรวม (ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) (เปอร์เซ็นต์) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
*๑ ๑) ร้อยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสตรีและกลุ่มท่ี

มีความหลากหลายทางเพศ 
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒.๑) จ านวนของนโยบาย มาตรการ กลไก ที่ได้ด าเนินการเพ่ือ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
๒.๒) ร้อยละของผู้ร้องเรียนเนื่องจากถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองและเยียวยา 

๑ 
 

๗๕ 

๑ 
 

๘๐ 

๑ 
 

๘๕ 

๑ 
 

๙๐ 

*๒ ๑) จ านวนหน่วยงานที่มีการจัดท าข้อมูลจ าแนกเพศมีระบบ
ติดตามประเมินผล 

- - - ๑ 

๒.๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดสรรงบประมาณที่
ค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างทางเพศ 
๒.๒) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างทาง
เพศ 

๓๕ 
 

๒๕ 

๔๐ 
 

๓๐ 

๔๕ 
 

๓๕ 

๕๐ 
 

๔๐ 

๓) จ านวนงานวิจัย/บทความวิชาการด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

- - - ๑ 

*๓ ๑) ร้อยละของการขับเคลื่อนงานตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

*๔ ๑) จ านวนกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

- - - ๑ 

 
กลยุทธ์ 
 ๑. ปรับเจตคติคนในสังคมให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 ๒. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและโอกาส 
 ๓. จัดท าฐานข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 ๔. ส่งเสริมให้มีการจัดท างบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB) 
 ๕. สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

๖. การส่งเสริมสนับสนุนงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 



 
 
 

๑๙ 

๗. ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายที่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
เจ้ำภำพหลัก 
 ๑. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 ๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง 

หน่วยงำนสนับสนุน 
 ๑. ส านักงานเลขานุการกรม 

๑. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
 ๒. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 ๓. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๕. ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

๒๐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ ๑. องค์กรมีประสิทธิภาพ มีระบบธรรมาภิบาล 

 

เป้ำ 
ประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำยรวม (ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) (เปอร์เซ็นต์) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
*๑ ๑.๑) จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการ

จัดการความรู้  
๑.๒) ร้อยละของผู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ สามารถ          
น าความรู้ไปใช้ในการท างาน 

๔ 
 

๙๐ 

๔ 
 

๙๕ 

๔ 
 

๑๐๐ 

๔ 
 

๑๐๐ 

๒.๑) ร้อยละของบุคลากรของ สค. ได้รับการพัฒนาในทุก
ด้าน ๕ ด้าน (ภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ สมรรถนะตามระดับต าแหน่ง) 
๒.๒) ร้อยละของบุคลากรที่น าความรู้ด้านต่าง ๆ ไปปฏิบัติงาน
ได้ 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๓.๑) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้กิจกรรมของ สค. จาก
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 
๓.๒) จ านวนผู้ติดต่อราชการที่รู้จัก สค.ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 

๘๕ 
 

๘๕ 

๙๐ 
 

๙๐ 

๙๕ 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๔.๑) การพัฒนา/ปรับปรุงสารสนเทศตามภารกิจของ สค.  
 
๔.๒) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงสารสนเทศ
ที่ใช้  ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของ สค. 
๔.๓) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสื่อข้อมูลสารสนเทศให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(Secure Intranet) และมีความต่อเนื่องในการให้บริการ 
(SLA : Services Level Agreement) 

๑ 
ระบบ 
๘๐ 

 
๙๙.๕ 

๑ 
ระบบ 
๘๕ 

 
๙๙.๕ 

๑ 
ระบบ 
๙๐ 

 
๙๙.๕ 

๑ 
ระบบ 
๙๕ 

 
๙๙.๕ 

๕) ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
(๕ ด้าน) ด้วยความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมใน
องค์กร และด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมให้ใช้การจัดการความรู้ในกระบวนการท างาน 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ๓. ใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท างานของ สค.  



 
 
 

๒๑ 

 ๔. ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจและ
วางแผน 
 ๕. ส่งเสริมให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เจ้ำภำพหลัก 
 ๑. ส านักงานเลขานุการกรม 
 ๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงำนสนับสนุน 
 ๑. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

๒. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
๓. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

 ๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง 
๕. ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
 



๒๒ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศำสตร์ที่ 
๑ 

กำรส่งเสริม
ให้สตรีมีควำม
มั่นคงในทุก
มิต ิ

๑. สตรีเข้ามามี
ส่วนร่วมในมิติ
ต่าง ๆ  อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๑) ร้อยละของสตรีที่เข้าไป
มีบทบาทในการจัดการ
ความขัดแย้ง 

๓๕ 

 

๔๐ 

 

๔๕ 

 

๕๐ 

 

๑. เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
สตรี 

 

 

 ๔.๒๔๘ 

 

 

๔.๖๐๒ 

 

๔.๙๕๖ 

 

๕.๓๑ 

 

 

 

กสพ. 

  ๒) ร้อยละของสตรีที่เข้าไป
มีบทบาทในทางการเมือง
ทุกระดับ 

- ๑๐ ๑๕ ๒๐   ๙.๖๕๓๖ ๑๐.๖๑๘๙๖ 

 

๑๑.๕๘๔๓๒ ๑๒.๕๔๙๖๘ กสพ. 

  ๓) ร้อยละของสตรีที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความ เสมอภาคระหว่าง
เพศ 

๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐   ๖.๑๒๒๑ ๖.๗๓๔๓๑ ๗.๓๔๖๕๒ ๗.๙๕๘๗๓ กสพ. 

  ๔) ร้อยละของสตรีเข้าไปมี
ส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น 

๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐   ๐.๘๔๙๔ ๐.๙๓๔๓๔ ๑.๐๑๙๒๘ ๑.๑๐๔๒๒ กสพ. 

  ๑) จ านวนมาตรการกลไกที่
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
สตรี 

- - - ๑ ๒.  สร้าง
เง่ือนไขที่เอื้อต่อ

 ๓.๕๔ ๓.๘๙๔ ๔.๒๔๘ ๔.๐๖๒ กสพ. 



๒๓ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

การมีส่วนร่วม
ของสตรี 

  ๑) จ านวนอนุกฎหมายซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการ
ค้าประเวณีที่ สค. 
ด าเนินการปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 

- - ๓ 
ฉบับ 

๓ 
ฉบับ 

๓. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี 

 ๑.๖๘๙๘ ๑.๘๕๘๗๘ ๒.๐๒๗๗๖ ๒.๑๙๖๗๔ สล. 

  ๒) ร้อยละของจังหวัดที่มี
การจัดท าแผนบูรณาการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   ๗.๒๓๐๘ ๗.๙๕๓๘๘ ๘.๖๗๖๙๖ ๙.๔ กคอ. 

  ๓) ร้อยละของจังหวัด
เป้าหมายที่มีการขับเคลื่อน
งานด้านการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐   ๕.๑๔๑๙ ๕.๖๕๖ ๖.๑๗ ๖.๖๘๔๔๗ กคอ. 

 ๒. สตรีได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพและ
ทักษะที่
เหมาะสม 

๑) ร้อยละของสตรีที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑. ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

 ๒.๐๖๑๘ ๒.๒๖๗๙๘ ๒.๔๗๔๑๖ ๒.๖๘ ศูนย์ฯ ๘ 
แห่ง 

  ๒) ร้อยละของสตรีที่จบ
หลักสูตรการฝึกอาชพีมี
งานท า 

๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕   ๑๖๙.๕๖๒๑ ๑๘๖.๕๑๘๓ ๒๐๓.๔๗๔๕ ๒๒๐.๔๓ ศูนย์ฯ ๘ 
แห่ง 



๒๔ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

  ๑) ร้อยละของสตรีสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล 

- ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๒. ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสตรี
อย่างต่อเนื่อง 

 ๔.๘ ๕.๒๘ ๕.๗๖ ๖.๒๔ ศูนย์ฯ ๘ 
แห่ง 

 ๓. สตรีอยู่ใน
สภาพแวดล้อม
ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

๑) ร้อยละของชุมชนที่มีพื้น
ภัยส าหรับสตรีและสมาชิก
ในชุมชน 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑. สร้างระบบ
และกลไกในการ
จัดการ
สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อความ
มั่นคงปลอดภัย 

 ๑.๒๘๒ ๑.๔๑ ๑.๕๓๘๔ ๑.๖๖๖ กสพ. 

  ๒) ร้อยละของสตรีที่
สามารถด ารงชีวิต
ครอบครัวได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัย 

- ๔๐ ๕๐ ๖๐   ๑.๒๘๒ ๑.๔๑ ๑.๕๓๘๔ ๑.๖๖๖๖ กสพ. 

  ๓) จ านวนหน่วยงานที่
จัดบริการและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของ
สตรี 

๑ ๑ ๑ ๑   ๐.๑๘๒ ๐.๒๐๐๒ ๐.๒๑๘๔ ๐.๒๓๖๖ กสพ. 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๒ กำร
ส่งเสริมให้
ครอบครัวมี

๑ ส่งเสริมการ
เข้าถึง
สวัสดิการสังคม
ของครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) ร้อยละของครอบครัวที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง 

๗๖ ๗๘ ๗๙ ๘๑ ๑. พัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ครอบครัว 

 ๑๗๖.๓๓๖๐ ๑๙๓.๕๒๘๙ ๒๑๒.๔๓๒๔ ๒๓๓.๒๑๗๔ กสค. 



๒๕ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ควำมมั่นคง
ในทุกมิต ิ

 

  ๒) ร้อยละของครอบครัวที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งด้าน
สัมพันธภาพ 

๘๐ - ๘๑ ๘๒   ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๕.๐๐ กสค. 

  ๓) จ านวนโรงเรียน
ครอบครัวที่เพิ่มขึ้น 

๒๐ 
แห่ง 

๒๕ 
แห่ง 

๓๕ 
แห่ง 

๓๕ 
แห่ง 

  ๙.๖๔๕๘ ๑๐.๖๑ ๑๑.๕๗๔๙๖ ๑๒.๕๓๙๖ กสค. 

  ๑) ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าระบบฐานข้อมูล
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(ระดับ ๑ - มีการจัดท า 
TOR และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร/
ระดับ ๒ – ส ารวจจ านวน
และข้อมูลของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ทัว่
ประเทศ/ ระดับ ๓ – 
จัดท าโปรแกรมฌาปนกิจที่
พร้อมใช้งานและจัดเก็บ
ข้อมูลของสมาคมฯ ที่มี
การส ารวจแล้วเสร็จ/ 
ระดับ ๔ - มีคู่มือ

ร้อย
ละ 

๑๐๐ 

- - - ๒. สร้าง
หลักประกัน
ความมั่นคง 

 ๒.๘๖๐๐ ๓.๑๔๖๐ ๓.๔๖๐๖ ๓.๘๐๖๗ กสค. 



๒๖ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

โปรแกรมฌาปนกิจ
สงเคราะห์โดยแบ่งเป็น
คู่มือผู้ปฏิบัติงานของ สค. 
นายทะเบยีนท้องที่และ
สมาคม/ระดับ ๕ - มีการ
เผยแพร่การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลฌาปนกิจ
สงเคราะห์ตามช่องทาง
ต่าง ๆ  

  ๒) ร้อยละของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูล
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

- ร้อย
ละ 
๓๐ 

ร้อย
ละ 
๖๐ 

ร้อย
ละ 
๙๐ 

  ๓.๙๗๒๒ ๔.๓๖๙๔๒ ๔.๗๖๖๖ ๕.๑๖๓๘ กสค. 

  ๑) จ านวน ศพค.ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเป็น
องค์กรสวัสดิการชุมชน/
องค์กรสาธารณประโยชน์ 

๑๕๐ 
แห่ง 

๑๕๐ 
แห่ง 

๑๕๐ 
แห่ง 

๑๕๐ 
แห่ง 

๓. ส่งเสริมและ
สนับสนุน
เครือข่ายทาง
สังคมเพื่อพัฒนา
ครอบครัว 

 ๒.๒๐ ๒.๔๐ ๒.๖๐ ๒.๘๐ กสค. 

  ๒) ร้อยละของ ศพค. ที่ได้
จดทะเบียนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชน/องค์กร
สาธารณประโยชน์ 

- ๕๐ 
แห่ง 

๕๐ 
แห่ง 

๕๐ 
แห่ง 

  ๙.๖๔๕๘ ๑๐.๖๑ ๑๑.๕๗๔๙๖ ๑๒.๕๓๙๕ กสค. 



๒๗ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

  ๑. ร้อยละของผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับการ
คุ้มครองช่วยเหลือจาก
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว (๗๖ 
จังหวัดและ กทม.) 

๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๔) ส่งเสริม
ศักยภาพกลไก
ในการเฝ้าระวัง
คุ้มครอง และ
ช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระท าดว้ย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 ๗.๑๗๖๕๑ ๗.๘๒๘๙๒ ๘.๔๘๑๓๓ ๙.๑๓๓๗๔ กสค.+ศป
ก.สค. 

  ๒) ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ผ่านการอบรมหลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕   ๐.๓๖๔๖๐๐ ๐.๔๐๑๐๖๐ ๐.๔๓๗๕๒๐ ๐.๔๗๓๙๘๐ ศปก.สค. 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๓ กำร
ส่งเสริมควำม
เสมอภำค
ระหว่ำงเพศ 

๑. คนไทยทุก
เพศทุกวัยมีเจต
คติที่เคารพ
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๑) ร้อยละของประชาชนที่
มีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสตรี
และกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ  

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๑. ปรับเจตคติ
คนในสังคมให้
เคารพศักดิ์ศรี
และคุณค่าความ
เป็นมนุษย์  

 ๓.๕๔ ๓.๘๙๔ ๔.๒๔๘ ๔.๖๐๒ กสพ. 

  ๑) จ านวนของนโยบาย 
มาตรการ กลไก ที่ได้
ด าเนินการเพื่อ คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิและ
โอกาส  

 ๑.๒๐๓ ๑.๓๒๓๓ ๑.๔๔๓๖ ๑.๕๖๓๙ กสพ. 



๒๘ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

  ๒) ร้อยละของผู้ร้องเรียน
เนื่องจากถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่ง เพศได้รับการ
ช่วยเหลือ คุ้มครองและ
เยียวยา 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐   ๖.๑๒๒๑ ๖.๗๓๔๓๑ ๗.๓๔๖๕ ๗.๙๕๘๗๓ กสพ. 

 ๒. สร้างความ
เข้มแข็งของ
กลไก ที่
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสตร ี

๑) จ านวนหน่วยงานที่มี
การจัดท าข้อมูลจ าแนกเพศ 
มีระบบการติดตาม
ประเมินผล 

- - - ๑ ๑. จัดท า
ฐานข้อมูลด้าน
ความเสมอภาพ
ระหว่างเพศ 

 ๐.๐๔๔๘๐๐ ๐.๐๔๙๒๘ ๐.๐๕๓๗๖ ๐.๐๕๘๒๔ กสพ. 

  ๑) ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีการจัดสรร
งบประมาณที่ค านึงถึง
ความต้องการและความ
แตกต่างทางเพศ 

๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๒. ส่งเสริมให้มี
การจัดท า
งบประมาณที่มี
มุมมองมิติหญิง
ชาย 

 ๑.๒๕๒ ๑.๓๗๗๒ ๑.๕๐๒๔ ๑.๖๒๗๖ กสพ. 

  ๒) ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การจัดสรรงบประมาณที่ค า
นึกถึงความต้องการและ
ความแตกต่างทางเพศ 

๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐   ๐.๙๙๓๗ ๑.๐๙๓ ๑.๑๙๒๔๔ ๑.๒๙๑๘๑ กสพ. 

  ๑) จ านวนงานวิจัย/
บทความวิชาการด้านการ

- - - ๑ ๓. สร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมความ

 ๑.๗๘๙๖ ๑.๙๖๘๕๖ ๒.๑๔๗๕ ๒.๓๒๖๔๘  



๒๙ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

เสมอภาค
ระหว่างเพศ 

 ๓. ขับเคลื่อน
งานตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ 

๑) ร้อยละของการ
ขับเคลื่อนงานตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๑.  การส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

 ๓.๒๐๐ ๓.๒๐๐ ๓.๒๐๐ ๓.๒๐๐ กสพ. 

 ๔. ลดการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ 

๑) จ านวนกฎหมายที่ได้รับ
การแก้ไขและปรับปรุงมิให้
มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ 

- - - ๑ ๑. ศึกษาและ
ปรับปรุง
กฎหมายที่มีการ
เลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ 

 ๒.๔๘๔ ๒.๗๓๒๔ ๒.๙๘๐๘ ๓.๒๒๙๒ กสพ. 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๔  

๑. องค์กรมี
ประสิทธิภาพ มี
ระบบธรรมาภิ
บาล 

๑) จ านวนครั้งของการ
ถ่ายทอดความรู้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๑.ส่งเสริมให้ใช้
การจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ท างาน 

 ๒.๕๕๐๐ ๒.๕๕๐๐ ๒.๕๕๐๐ ๒.๕๕๐๐ กพร. 

  ๒) ร้อยละของผู้ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การท างาน 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐   ๑.๔๔๐๒ ๑.๕๘๔๒๒ ๑.๗๒๘๒๔ ๑.๘๗๒๒๖ กพร. 



๓๐ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

  ๑) ร้อยละของบุคลากรของ 
สค. ได้รับการพัฒนาในทุก
ด้าน ๕ ด้าน (ภาวะผู้น า 
บุคลิกภาพ ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมรรถนะตามระดับ
ต าแหน่ง) 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๒. การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

 ๑๓.๔๕๕๐ ๑๓.๖๗๗๐ ๑๓.๙๑๑๑ ๑๔.๑๕๗๐ สล. 

  ๒) ร้อยละของบุคลากรที่
น าความรู้ในด้านต่าง ๆ ไป
ปฏิบัติงานได้ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   ๑.๘๙๙๒ ๒.๐๘๙๑๒ ๒.๒๗๙ ๒.๔๖๘๙๖ สล.  

  ๑) ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้
กิจกรรมของ สค. จากการ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๓. ใช้การ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการ
ท างานของ สค. 

 ๒.๔๑๐๖ ๒.๖๕๑๖๖ ๒.๘๙๒๗๒ ๓.๑๓๓๗๘ สล. 

  ๒) จ านวนผู้ติดต่อราชการ
ที่รู้จัก สค. ผ่านสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   ๒.๑๘๔๙ ๒.๔ ๒.๖๒๑๘ ๒.๘๔ สล. 

  ๑) การพัฒนา/ปรับปรุง
สารสนเทศตามภารกิจของ 
สค.  

๑ 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

๔. ส่งเสริมและ
ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่มี
การใช้ข้อมูลเป็น
ฐาน ในการ

 ๒.๒๕ ๒.๔๗๕ ๒.๗๑๖ ๒.๙๕๗๑๒ กยผ. 



๓๑ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ตัดสินใจและ
วางแผน 

  ๒) ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนา/ปรับปรุง
สารสนเทศที่ใช้ในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ของ สค.  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕   ๖.๑๑๒ ๖.๗๒๓๒ ๗.๓๓๔๔ ๗.๙๔๕๖ กยผ. 

  ๓) ร้อยละความส าเร็จใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย (Secure 
Intranet) และมีความ
ต่อเนื่องในการให้บรกิาร 
(SLA : Services Level 
Agreement) 

๙๙.๕ ๙๙.๕ ๙๙.๕ ๙๙.๕   ๖.๑๑๒ ๖.๗๒๓๒ ๗.๓๓๔ ๗.๙๔๕๖ กยผ. 

 

 

 

 

 

 ๑) ระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (๕ ด้าน) ด้าน
ความโปร่งใส ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมใน

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๕. ส่งเสริมให้
องค์กรมี
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

 ๐.๖๗๔๓ ๐.๗๔๑๗๓ ๐.๘๐๙๑๖ ๐.๘๗๖๕๙ สล. 



๓๒ 
 

ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ กลยุทธ ์
โครงกำร
ผลผลิต/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมำณปี (หน่วยล้ำนบำท) 

เจ้ำภำพ 

(ระดับ
กรม/
ส ำนัก/
กอง) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

 องค์กร และด้านคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน 

หมำยเหตุ : 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
 ๙๐ หมายถึง ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ สค. ก าหนด 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
 ตัวชี้วัดมีเป้าหมายที่ สค. มีผลการประเมินสมรรถนะเฉลี่ยครั้งที่ ๒ ≥ ครั้งที่ ๑ ซึ่งถือว่าส่วนราชการสามารถรักษาสถานะและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
สูงขึ้น 
 ระดับคะแนน ที่ ๑   ผลการประเมนิสมรรถนะโดยเฉลี่ยครั้งที่ ๒ ≥ ครั้งที่ ๑ และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน 
 ระดับคะแนน ที่ ๒   ผลการประเมินสมรรถนะโดยเฉลี่ยครั้งที่ ๒ ≥ ครั้งที่ ๑ และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๕ คะแนน 
 ระดับคะแนน ที่ ๓   ผลการประเมินสมรรถนะโดยเฉลี่ยครั้งที่ ๒ ≥ ครั้งที่ ๑ และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๘๐ คะแนน 
 ระดับคะแนน ที่ ๔   ผลการประเมินสมรรถนะโดยเฉลี่ยครั้งที่ ๒ ≥ ครั้งที่ ๑ และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๘๕ คะแนน 
 ระดับคะแนน ที่ ๕   ผลการประเมินสมรรถนะโดยเฉลี่ยครั้งที่ ๒ ≥ ครั้งที่ ๑ และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
 ระดับคะแนน ที่ ๑   ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) ครบทุกหมวด 
 ระดับคะแนน ที่ ๒   ส่งสมัครรับรางวัล PMQA หมวด ๑ 
 ระดับคะแนน ที่ ๓   ส่งสมัครรับรางวัล PMQA หมวด ๓,๖ 
 ระดับคะแนน ที่ ๔   ส่งสมัครรับรางวัล PMQA หมวด ๒,๔ 
 ระดับคะแนน ที่ ๕   ส่งสมัครรับรางวัล PMQA หมวด ๕  



๓๓ 
 

ส่วนที่ ๕ กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัต ิ
๕.๑ กำรขับเคลื่อนภำรกิจกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

๕.๑.๑ กลไกการบูรณาการตามภารกิจ โดยมีกลไกระดับชาติ จังหวัด และพ้ืนที่  
    ๑) การบูรณาการระดับชาติ มีคณะกรรมการระดับชาติ (คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)/คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.)/คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)/คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ)/คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.)) ส านักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการบูรณาการการท างาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว คณะกรรมการวางระบบติดตามประเมินผล   
 ๒) การบูรณาการระดับจังหวัด มี กสค.จังหวัด/คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี
แห่งชาติ (กสส.)/ก.ค.อ.จังหวัด  
 ๓) การบูรณาการระดับพื้นที ่ มีศูนย์เรียนรู ้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ศพค.) ศูนย์
ปฏิบัติการฯ สมาคม/การฌาปนกิจสงเคราะห์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ฯลฯ  

๕.๑.๒ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย แผนรณรงค์/เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ด าเนินงาน
พัฒนาครอบครัว เช่น กลไกอาสาสมัคร/ประชารัฐเพ่ือสังคม 

๕.๑.๓ การยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน/นานาชาติ มีระบบเฝ้าระวังสถานการณ์
ครอบครัว ระบบคุ้มครองช่วยเหลือและบริการส าหรับสตรีและครอบครัว ระบบเสริมสร้างศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 

 



๓๔ 
 

กลไกกำรขับเคลื่อนภำรกิจกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์
ครอบครัว 

ระบบคุ้มครองช่วยเหลือและ
บริการส าหรับสตรีและครอบครัว 

ระบบเสริมสร้างศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 

- พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศมิติครอบครัว 
(ระดับชุมชน) 

- พัฒนากระบวนงาน และ
มาตรฐานการด าเน 

๓. การยกระดับองค์กรให้มี
มาตรฐานระดับอาเซียน/

นานาชาติ คณะกรรมการระดับชาติ กยค./
กสค./กยส./กคอ./วลพ. 

ส านักงบประมาณ/
กรมบัญชีกลาง 

 
คณะกรรมการบูรณาการท างาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรี

และครบอครัว 
 

คณะกรรมการวางระบบติดตาม
ประเมินผล 

บูรณาการความร่วมมือ (สสว./พมจ./
ดย./พก./ผส./พส./กคช./พอช.) 

กสค.
จังหวัด/

กสส./กคอ.
จังหวัด 

มอบอ านาจ
ทรัพยากร
และองค์
ความรู้/
ทักษะ 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

ศพค. 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

สมาคมการ
ฌาปนกิจฯ 

กพสจ. ฯลฯ 

หน่วยงานภาครัฐ+
เอกชน มูลนิธิ องค์กร

ภาคประชาสังคม 

การบูรณาการงานด้านการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัว 

๑. กลไกบูรณาการตามภารกิจ 

 

๒. การสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

- แผนรณรงค์
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/ความรู้ 

- เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ 

- สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้
ด าเนินงานพัฒนา
ครอบครัว เช่น กลไก
ประชารัฐ/กลไก
อาสาสมัคร 



๓๕ 
 

๕.๒ กฎหมำย พันธสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
๕.๒.๑ กรมกิจการสตรีมีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔) พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๕.๒.๒ กฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๑) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) 
๓) ปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี 
๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

๕.๓ กฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

 ๕.๓.๑ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือมุ่งช่วยเหลือผู้ค้าประเวณี ซึ่งมองว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการให้การอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ การบ าบัดรักษาโรค การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการปราบปรามการค้าประเวณีและเพ่ือคุ้มครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ที่อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพื่อการค้าประเวณีตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่อาจถูกล่อลวง
หรือชักพาไปเพื่อการค้าประเวณี และการก าหนดโทษผู้กระท าผิดและโฆษณาชักชวน       

 ๕.๓.๒ พระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

           พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ ปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๑๗ เพ่ือให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

   ๕.๓.๓ พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  
           มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระท า บ าบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้กระท าแทนการลงโทษจ าคุกเพ่ือไม่ให้กลับมากระท าซ้ าอีก เป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว บทกฎหมายมีทั้งหมด 
๑๘ มาตรา ประเด็นส าคัญประกอบด้วย การรับแจ้งเหตุ การช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย การสอบสวนทางกฎหมาย การ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงระหว่างการด าเนินคดี เมื่อคดีความรุนแรงในครอบครัวเข้าสู่ชั้นศาล และในกรณีท่ีมีการยอมยอม 
การถอนค าร้องทุกข์ การถอนฟ้องในความผิด และการคุ้มครองด้านข้อมูลข่าวสาร 

   ๕.๓.๔ พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    มีผลบังคับใช้วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายทางเลือกในการคุ้มครองและป้องกันสิทธิให้กับผู้ที่                  
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติแก่หญิง ชาย และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักของกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและ



๓๖ 
 

มีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดและปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นธรรมในเรื่องระหว่างเพศต่อไปใน
อนาคต 
   สิทธิตามกฎหมายนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว หากผู้ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ประสงค์จะใช้สิทธินั้น บุคคลอ่ืน
ย่อมไม่อาจใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้แทนได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้เสี ยหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถ หรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถยื่นค าขอรับการชดเชยหรือเยียวยาด้วยตนเองได้ 

๕.๓ นิยำมศัพท ์

ล ำดับที่ ค ำนิยำม ผู้ให้ควำมหมำย/ที่มำ ควำมหมำย 

๑ เพศ พจนานุกรมด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย 
(http://www.gender.go.th) 

ลักษณะทางชีวภาพที่แสดงความแตกต่างของ
ระบบสืบพันธุ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดย
ตามธรรมชาติคนทั่วโลกจะเหมือนกันหมด และ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

๒ การเลือกปฏิบัติระหว่าง
เพศ 

 การกระท าหรือไม่กระท าการใด อันเป็นการ
แบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  เพราะเหตุที่บุคคล
นั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการ
แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศ โดยก าเนิด 

๓ การค้าประเวณี พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ 

การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการ
กระท าอ่ืนใด หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จ
ความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการ
ส าส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่
ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคล
เพศเดียวกันหรือคนละเพศ 

๔ ครอบครัว นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ 

บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมี
ความผูกพันทางสายโลหิต ทางกฎหมาย ทาง
จิตใจ หรือทางสังคม ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่าง
มีบทบาทหน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์
เกื้อกูลกัน 

๕ ครอบครัวเข้มแข็ง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ 

บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ด าเนินชีวิตร่วมกัน
อย่างมีจุดหมาย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง พร้อมที่
จะเก้ือกูลสังคมและคนรอบข้าง ปรับตัวได้ใน



๓๗ 
 

ล ำดับที่ ค ำนิยำม ผู้ให้ควำมหมำย/ที่มำ ควำมหมำย 

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอนกับปัญหา
หรืออุปสรรค เมื่อเผชิญปัญหาก็สามารถร่วมกัน
แก้ไขจนลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๖ สถาบันครอบครัว นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ 

หน่วยพื้นฐานทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ของครอบครัวที่ท าหน้าที่ตามบทบาทและ
สถานภาพในครอบครัว รวมทั้งท าหน้าที่ในการ
สร้างสรรค์สมาชิกของสังคม 

๗ มาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็ง 

โครงการมาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็ง 

ข้อก าหนดที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อแสดง
ถึงความเข้มแข็งของครอบครัว 

๘ ความรุนแรงในครอบครัว พระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การกระท าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท าโดย
เจตนา ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกายจิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิด
คลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดย
ประมาท 

๙ สวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว 

 การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง ป้องกัน 
ควบคุมดูแล ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และ
บ าบัดพื้นฟู รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใด ต่อ
บุคคลในครอบครัว อันเนื่องมาจากการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือให้บุคคลใน
ครอบครัวได้รับความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ที่
ดีและป้องกันการกระท าความผิดซ้ า 

๑๐ ครอบครัวอบอุ่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันธ์กันทางอารมณ์และ
จิตใจในการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย 
ในบรรยากาศที่สงบสุขด้วยการท าหน้าที่
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง



๓๘ 

ล ำดับที่ ค ำนิยำม ผู้ให้ควำมหมำย/ที่มำ ควำมหมำย 

มั่นคง โดยแยกได้เป็น ๓ องค์ประกอบ คือ 
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และการพ่ึงพิงตนเองของครอบครัว 
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