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ค ำน ำ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ 
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ ๑๓ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ               
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นโยบายรัฐบาล และแผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
การสรุปภาพรวมของกรม สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ที ่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านสตรี
ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ในการน ามาก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
และประเภทงบประมาณ ซึ ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

แผนปฏิบัต ิราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                 
จ ึงมีความส าคัญในการก าหนดทิศทางและกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และ                       
ความเสมอภาคระหว่างเพศของหน่วยงาน เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสัมฤทธิ ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้  จะเป็นแผนเพื ่อน าไปสู ่การปฏิบัติ                
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สตรีและครอบครัวม่ันคง สังคมเสมอภำค”  

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สำรบัญ 
 
           หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร 

  บทสรุปผู้บริหาร          ๑ 

ส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

        ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)         ๔ 
  ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)        ๘ 
  ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ (ที่เก่ียวข้อง)       ๓๑  

ส่วนที่ ๓  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
            ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  
    แนวโน้มสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน    ๓๓ 
ด้านสตรีครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ 
     นโยบายรัฐบาล (นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน)   ๓๘ 
     นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ๔๐ 

   ๓.๑ ภาพรวมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว        ๔๑ 
   ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สค.    ๔๕ 
   ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     ๕๑ 

ภำคผนวก 

  การเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สค. ๕๖ 
             (๑) โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ                                                                     
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        ๕๗ 

             (๒) การด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       ๕๙ 

             (๓) วงเงินงบประมาณและตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ าแนกตามยุทธศาสตร์   ๖๐ 

  (๔) นิยามศัพท์เฉพาะ                 ๙๓  
 



 

ส่วนที่ ๑  

บทสรุปผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของกรมกิจกำรสตรแีละสถำบันครอบครัว



๑ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวฉบับนี้จัดท าขึ้น             
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสอดคล้องกับอนุสัญญา พันธกรณีระหว่าง 
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 
          แผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มีความสอดคล้อง 
กับแผนระดับที่ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ด้านการสร้าง 
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส าหรับ 
แผนระดับที่ ๒ มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ใน ๖ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ประเด็นพลังทางสังคม 
ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับแผนกำรปฏิรูปประเทศ มีความสอดคล้องกับแผนการ 
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน ๖ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูล ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษา คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ และ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก ป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคมใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
ประเด็นการปฏิรูปที ่ ๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู ้ การรับรู ้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  และ                  
(ร่ำง)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ มีความสอดคล้องในประเด็นการพัฒนาที่ ๒    
สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค และประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่คาดว่า
อาจจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมแผนแม่บทให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว คือ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์           
โควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) ส าหรับความสอดคล้องแผนระดับ ๓ 
ของหน่วยงานภายใน พม. ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการด้านการ 



๒ 
 

พัฒนาสตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการด าเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ส่วนแผนระดับที่ ๓ ของ
หน่วยงานภายนอก พม. ที่เกี่ยวข้อง อาท ิแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 
ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)  
 แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว มีสำระส ำคัญดังนี้ 
 ๑. ประเด็นกำรพัฒนำ         
     (๑) การส่งเสริมให้สตรีมีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี     
     (๒) การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความม่ันคงในทุกมิติ       
     (๓) การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ       
     (๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล    
 ๒. เป้ำประสงค์          
     (๑) สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     
     (๒) สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม     
     (๓) สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน    
     (๔) ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
     (๕) ครอบครัวที่มีการกระท าความรุนแรงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ   
     (๖) เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว  
     (๗) คนไทยทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ   
     (๘) กลไกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศมีความเข้มแข็ง  
     (๙) ขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ      
     (๑๐) องค์กรมีประสิทธิภาพ มีระบบธรรมาภิบาล  
 ๓. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล       
     (๑) รายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นรายไตรมาส      
     (๒) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยใช้แบบ กยผ.๐๑ เป็นประจ าทุกเดือน และ 
รายงานผ่านระบบแผนงานโครงการและติดตามผลการด าเนินงาน (DWF PLAN) เป็นรายไตรมาส   
           



๓ 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 

ควำมสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ 

ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
 

๒.๑  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ ๑) 

       ๑) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
      (๑) เป้าหมาย 

             (๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
                   (๑.๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          (๒.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (๒.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (๒.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
            (๓.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
               - การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว เน้นส่งเสริมให้ครอบครัว
มีความอบอุ่น พัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิต 
   (๓.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         - เน้นการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อน            
การตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ให้มีการเกิดอย่างมีคุณภาพรวมทั้งก าหนด
มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจ   
ให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น การรณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการมีบทบาท           
ในบ้านและดูแลบุตรมากข้ึน          
           (๓.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
          - สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เน้นการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลก                  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การดูแลสมาชิกในครอบครัว สนับสนุนบทบาทของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สนับสนุนบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ 
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว         
   (๓.๔) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื ้นที ่และ                     
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้เวลา
สร้างสรรค์มีคุณภาพ 
   (๓.๕) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื ่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นการเชื ่อมโยงและ                       
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๕ 
 

 ๒) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
        (๑) เป้าหมาย  
                  (๑.๑) การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
      (๑.๒) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
                  (๑.๓) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
             (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                  (๒.๑) การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                  (๒.๒) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
                  (๒.๓) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
             (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ      
     (๓.๑) การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
                 - สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ             
เน้นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการขั้นพื้นฐานของครอบครัวทุกมิติ และพัฒนาระบบการให้บริการ    
สวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจหรือองค์กร     
ภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว       
         - พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยผลักดัน 
และพัฒนามาตรการด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งด้าน 
การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม ขยายระบบการคุ้มครองทางสังคม
ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งถือเป็นผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่ถูกก าหนดไว้ในระเบียบหรือ กฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่
อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ตามความจ าเป็นพื้นฐาน และค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืนทางการคลัง        
            (๓.๒) การเสริมสร้างพลังทางสังคม     
        - สร้างสังคมเข้มแข็ง แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม เน้นเสริมสร้างศักยภาพและ    
ความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มีรูปแบบและระบบการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนและ      
ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาและจัดการตนเอง สร้างกลไกในการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ   
          - ส ่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์ส ังคม                
เน้นปรับเปลี ่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื ่อง               
เพศสภาพ และความเสมอภาคทางเพศ เพิ ่มโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่อง                 



๖ 
 

เพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถ และภาวะผู้น าของสตรีให้มีบทบาททางการเมืองและการบริหารทั้งใน             
ระดับสากล ระดบัชาติ และในระดับท้องถิ่น     
   - สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
เน้นสนับสนุนมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื ่อต่อสังคมและเตรียมคนทุกช่วงวัยให้มีความรอบรู้                 
ทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการวิเคราะห์     
     (๓.๓) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง     
             - ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ             
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ ปรับการคิดเชิงระบบเพ่ือความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว 
โดยเพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและอาชีพ  เพิ่มความสามารถในการ
ประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น                     
อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในเพื่อสร้างคนที่มีระบบคิดท่ีมีเหตุผลและพ่ึงตนเอง 
   - เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง เน้นสนับสนุน  
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการและมีส่วนร่วม  
   - สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน เน้นสนับสนุน              
ให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้เหตุผล และ             
สร้างข้อตกลงร่วมกัน ปรับบทบาทภาครัฐให้เป็นฝ่ายสนับสนุนชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็น            
ที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการให้กับชุมชนเพื่อเป็นพลังของการพัฒนา     
            - สร้างภูมิคุ ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน เน้นสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถ              
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของชุมชน ยกระดับ                     
ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเองส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาส 
       ๓) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
            (๑) เป้าหมาย 
               (๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง            
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
                  (๑.๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                  (๑.๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                  (๑.๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
            (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                  (๒.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส  
                  (๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง      
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
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                  (๒.๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน                 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ     
     (๒.๔) ภาครัฐมีความทันสมัย  
     (๒.๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถ  
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
     (๒.๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     (๒.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
     (๒.๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
            (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

        (๓.๑) จัดท าแผนบริหารจัดการก าลังคนระยะยาว เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในทุกสายงาน ทุกระดับ โดยวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนา
องค์กรการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาการอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง                        
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการท างาน   
                 (๓.๒) ปฏิรูปองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและทบทวน/ปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
                  (๓.๓) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ ก ากับดูแลนโยบายที่องค์กร
จะต้องด าเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี                
รวมถึงน าองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม  
                  (๓.๔) จัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมให้ทันสมัยและสากล เป็นที่ยอมรับในการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์ทางสังคม องค์ความรู้
และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล  
   (๓.๕) ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างาน  
   (๓.๖) พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั้งการขับเคลื่อน              
ในระดับพื้นที่ และก าหนดนโยบายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส   
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 
      ๒.๒.๑ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ      

(๑)  ประเด็นที ่๑๐ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
                 ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ     

            เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สั งคมไทยมีความสุข              
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน      
                      ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ      

               ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้งการมีจิตอาสา จิตสาธารณะและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม ร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่
การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ ความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว             
ที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง     
                 ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

๒.๑ กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และ                  
กำรเป็นพลเมอืงท่ีดี                
                      ๏ แนวทางการพัฒนา   

                (๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี ้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและ
บรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น     
                      ๏ เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน  
                      ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    

       ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัว              
มีความอบอุ่นด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ การยึดมั่นในสถาบันหลัก 
ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต  โดยพัฒนาและ
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สร้างเสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพ่ิม
บทบาทและการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริม
พัฒนาครอบครัว คุณธรรม เสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ และความพร้อม 
ในการหล่อหลอมบ่มเพาะปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม   
 ๒.๒ กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม    
                             ๏ แนวทางการพัฒนา  
 (๑) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ เพื ่อน าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ                    
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิและหน้าที่ 
การเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก     
 (๒) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพ
ของสื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็น
ข้อเท็จจริง และมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อ
และสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม   
                              ๏ เป้าหมายของแผนย่อย : สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็งสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคมท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
                              ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ     
                                ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ น าเสนอตัวอย่างของการ          
มีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ เพื ่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่พึงประสงค์  และ                   
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้ สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้สามารถ
เข้าถึง รับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบ่มเพาะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยได้ 

(๒) ประเด็นที่ ๑๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

                           เป้าหมายที ่ ๑ คนไทยทุกช่วงว ัยมีค ุณภาพเพิ ่มขึ ้นได้ร ับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
    ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ                         
                                มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุก            



๑๐ 
 

มิติและในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ เพื ่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนา                
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัยเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองใน ทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
                     ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    ๒.๑ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื ้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์   
           ๏ แนวทางการพัฒนา        
           (๑) การสร้างความอยู ่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที ่เหมาะสม               
กับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และ                  
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะ
ชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้             
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื ้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว                  
การส่งเสริมนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที ่ดี                
ในการท างานที ่สมดุลระหว่างชีว ิตการท างานและชีว ิตครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน             
สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ย งดูบุตร 
และการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้                
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับ
ครอบครัวที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุน             
ในการดูแลเด็ก และครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   
              (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน    
สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้
องค์กรเครือข่าย ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              
มีประสิทธิภาพ   
            (๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล                 
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิ ต เพื่อเสริมและสร้าง 
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน  



๑๑ 
 

                ๏ เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข ้มแข็ง และมีจ ิตส  านึก                  
ความเป็นไทยด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
                               ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

       มุ ่งเน้นการสร้างครอบครัวที ่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การดูแลสมาชิกในครอบครัว สนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สนับสนุนบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ความเข้มแข็ง            
ของครอบครัว 

            มุ่งเน้นการส่งเสริมนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการ 
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว  

            การเชื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทาง และสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศในอนาคต    
   ๒.๒ กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย           
                              ๏ แนวทางการพัฒนา        
                          จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะเจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั ้งครรภ์ พร้อมทั ้งส ่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั ้งแต่เร ิ ่มตั ้งครรภ์ รวมทั ้งก าหนดมาตรการ                  
สร้างความสมดุลระหว่างชีว ิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี ้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั ้งการจูงใจ                        
ให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่             
ในบ้านและดูแลบุตรมากข้ึน           
  ๏ เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยสามารถ            
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  ๏ การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท     
     เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก 
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต และการ 
ท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ 
                        ๒.๓ กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน          
         ๏ แนวทางการพัฒนา 
            (๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 

 (๒) เสริมสร้างว ัฒนธรรมการท างานที ่พ ึงประสงค์และความรู ้ความเข ้าใจ              
และทักษะทางด้านการเงิน และความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว 



๑๒ 
 

 (๓) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู ้ที ่เคย
กระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

    ๏ เป้าหมายของแผนย่อย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญที ่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู ้สิ ่งใหม่ตามพลวัต           
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น   

 ๏ การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ      
    วัยแรงงานมีการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ สอดคล้องกับความสามารถ

เฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและการออม การรับผิดชอบของ             
พ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะและการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพความรู้ทักษะฝีมือความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้าง
ศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

       (๓) ประเด็นที่ ๑๕ พลังทำงสังคม   
             ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   

                  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน  
               ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

                            เน้นการระดมสรรพก าลังจากประชากร ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ มาร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ระดับพื้นที่บนฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาเชิงลึกที่แท้จริง เพื่อเป็นกลไกในการ
ช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค เนื่องจากการท างานโดยกลไกและก าลังทรัพยากรของ
ภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนได้                 
อย่างแท้จริง จึงควรน าจุดเด่นและศักยภาพของภาคส่วนอื ่น ๆ ของสังคมมาเป็นแรงพลังในการช่วย                    
แก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ให้เกิดการทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง  
              ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    
                       ๒.๑ กำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคม    
                          ๏ แนวทางการพัฒนา    
     (๑) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                              
                             (๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
     (๓) ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน   
    (๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  



๑๓ 
 

            ๏ เป้าหมายของแผนย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
                          ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ      

    การพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัด    
ผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงนโยบาย
และ การบริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบสนับสนุนต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท างานระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะ               
เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ในทุกระดับ      

    เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้   
เกิดกระบวนการรวมกลุ่มของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนา ในการร่วมคิด                  
ร่วมลงมือพัฒนา สร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ ่นให้สามารถพึ ่งพาและ                      
จัดการตนเอง สร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ การขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคประชาสังคม 
สร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมท าสิ่งสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพลังส าคัญ                  
ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการด าเนินการของภาครัฐ    

        ส่งเสริมให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลังในการขับเคลื ่อนการพัฒนาสังคมด้วย                           
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อ              
เรื ่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศสภาพมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัว และ
ร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการ                            
เพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากร             
รุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ การเพิ่มโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้น าของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมือง
และการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 

                              เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้า 
ของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ด ารงอยู่และสามารถน าไปต่อยอด             
สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าท่ีหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์  
              (๔) ประเด็นที่ ๑๗ ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม   
                   ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
                          ๏ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
 
 



๑๔ 
 

                          ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  

                          ส่งเสริมการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย                   
ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ ่ม โดยเฉพาะกลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบาง สร้างความเป็นธรรมและลด          
ความเหลื ่อมล ้าในทุกมิติ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างหลักประกันทางสังคม               
ที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในชีวิต สนับสนุนกลไกส าคัญที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย                  
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                  ๒.๑ กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนและหลักประกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ 
                    ๏ แนวทางการพัฒนา  
                     (๑) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม   
                       (๒) สร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน   
                          ๏ เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
                      ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

                    เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต ่าให้ทุกชีวิตสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง            
สมกับความเป็นมนุษย์สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างหลักประกัน               
ทางสังคม ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการมีงานท าและรายได้ท าให้ครอบครัวความมั่นคง              
การได้รับการยอมรับการพัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม การมีความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยส่งเสริม
ให้มีกลไกพิทักษ์และคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ พร้อมทั้งปรับปรุง
มาตรการ กฎหมาย และกลไกในการขับเคลื่อนงานรวมทั้งเน้นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล 
พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและภาคีเครือข่าย                 
เพ่ือน าไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกัน 
                    ๒.๒ มำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม                
                          ๏ แนวทางการพัฒนา 
                               (๑) การจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
                              (๒) การส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
                               (๓) การระดมพลังความร ่วมมือสร ้างโอกาสและการมีส ่วนร ่วมของช ุมชน 
                               (๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้                 
เพ่ือการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน 
                          ๏ เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย           
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน   
 



๑๕ 
 

                          ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

                     พัฒนามาตรการด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม และการคุ้มครองทางเศรษฐกิจ 
ขยายระบบการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ไม่ ได้ลงทะเบียนในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งถือเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกก าหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบ 
ปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึง
ระบบการคุ้มครองได้ง่าย เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน และค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความยั่งยืนทางการคลัง  

  ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบคุ้มครองทางสังคม 
แก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี ภาครัฐส่งเสริมให้เกิด
การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่ มองค์กรชุมชนและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  
รวมทั้งมีการใช้กลไกท่ีมีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย  

                           พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อน าไปสู่การ
ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม 

(๕) ประเด็นที่ ๒๐ กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ     
  ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

     (๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
     (๒) ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้          

  ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

              การปฏิรูปองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและทบทวน/  
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น และพัฒนาการ 
ให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการเป็นการพัฒนาแบบ
ครอบคลุมทั่วถึง มีการบูรณาการงานพัฒนาบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพิ ่มประสิทธิภาพ                              
และลดค่าใช้จ่าย            
  ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ         
      ๒.๑ กำรพัฒนำบริกำรประชำชน   
                                ๏ แนวทางการพัฒนา   
                  (๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน   
                    (๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
                    (๓) ปรับวิธีการท างาน  



๑๖ 
 

                                ๏ เป้าหมายของแผนย่อย  

       งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น     
    ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

                        น านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)                    
และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน  
ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจ ากัด              
ของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัล และวางแผนให้มีการเชื ่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เพื ่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และสร้างบริการใหม่ที ่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสม                      
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
               ๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 
                               ๏ แนวทางการพัฒนา        
               (๑) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                                      (๒) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ                     
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
                   ๏ เป้าหมายของแผนย่อย 

          หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ     
  ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ      

         สนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 
ภารกิจพื ้นที ่ และภารกิจอื ่น ๆ ที ่ได้ร ับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ ละ                 
แผนงาน/โครงการและเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วน               
ในแต่ละช่วงเวลา ใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณ               
และทรัพยากรของภาครัฐ และการจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเป็นไปอย่างประหยัด 
และด าเนินโครงการที ่ได้รับงบประมาณที่มีผลสัมฤทธิ ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งเป็นกลไกส าคัญ               
ในการจัดสรรบริการและประโยชน์สาธารณะเพื ่อให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื ่อนประเทศ เพื ่อใ ห้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน  

     ติดตามประเมินผลทั ้งก่อนเริ ่มโครงการระหว่างด าเนินการ และหลังการ
ด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ 
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และน าไปสู่การปรับแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุ
เป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า  
     ๒.๓ กำรปรับสมดุลภำครัฐ  
      ๏ แนวทางการพัฒนา  
          (๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะ    
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม  พร้อมทั ้งจ ัดให้ม ีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุน                             
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมด าเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวก รวมทั้งการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
         (๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยการพัฒนาและสร้าง                      
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เป็นหน่วยงานที ่มีสมรรถนะสูง พัฒนาพื ้นที ่ทั ้งใน                      
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ                      
ที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะ  
           ๏ เป้าหมายของแผนย่อย    

          เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม    
สาธารณะอย่างเหมาะสม  
           ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

          ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่ายมีทางเลือกที่หลากหลาย 
และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อตอบโจทย์ที่ว่าประชาชน                
คือหัวใจส าคัญของการบริการสาธารณะ เพื ่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ                          
ที ่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที ่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื ่น ๆ โดยเฉพาะประชาชนและ                        
การให้บริการในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นชัดเจนและไม่ซ ้าซ้อน    
                ๒.๔ กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ         
                     ๏ แนวทางการพัฒนา         
                                  (๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง  
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ ้มค่า รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัต ิงานที ่มี                  
ความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาส                             
ในการเข้าถึงข้อมูลที ่สะดวกและรวดเร็ว เชื ่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน             
และสามารถน าข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ             
ของหน่วยงาน    
                (๒) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที ่ต ั ้งอยู ่บนข้อมูลและหลักฐาน                   
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
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ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้                
อย่างเป็นระบบเพื ่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และการเสริมสร้างการรับรู ้ สร้างความเข้าใจ                   
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ  
                (๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงาน 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถ
ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุกสามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้                 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 
     ๏ เป้าหมายของแผนย่อย 

                    ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
                          ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

                   พัฒนาบริการประชาชน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล                
เพ่ือให้พร้อมรับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการ
และพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและ
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 
                  ๒.๕ กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ    
        ๏ แนวทางการพัฒนา    
                              (๑) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
                              (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ   
คุณธรรมอย่างแท้จริง  
                              (๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
                              (๔) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   
 ๏ เป้าหมายของแผนย่อย  

                               บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ    

     การพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม               
เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ              



๑๙ 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน
ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนการท างาน  

   สร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั ้งความรู้  ความสามารถ              
กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื ่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเ ร็จ และทบทวน              
พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุง            
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง                  
ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เป็นมืออาชีพมีจรรยาบรรณ                  
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อม            
ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื ่อส่วนรวม เพื ่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะ                     
ที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐ อันจะช่วยท าให้สามารถ                
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

(๖) ประเด็นที่ ๒๑ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ     
๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

       ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

       การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     
ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
 ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ         
      ๒.๑ แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๏ แนวทางการพัฒนา                    
      (๑) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส 
สะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต       
      (๒) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  ๏ เป้าหมายของแผนย่อย       

      ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต 
   ๏ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     

           มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  



๒๐ 
 

และมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยม                  
ให้บุคลากรในองค์กรตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานด าเนินงาน               
อย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและความซื่อสัตย์ความโปร่งใส  

       ๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ โควิด ๑๙          
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
                  ๑) เป้าหมาย : คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง                
สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู ่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน                 
เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  
                  ๒) แนวทางการพัฒนา :  
   • แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและคุรภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลัก                  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)  
         ๓.๑ การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 
                  ๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                      • มิติปรับตัว (Adapt)  
     ๑) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวสู่วิธีการท างาน
หรืออาชีพใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน 
     ๒) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะวิกฤต 
มากขึ้น อาทิ การเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรระยะสั้น และการผสมผสานการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 
                         ๓) ส่งเสริมทักษะที ่จ  าเป็นโดยเฉพาะทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะดิจ ิทัล                  
รวมถึงทักษะที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการคิดวิพากษ์ ทักษะทางการเงิน และทักษะทางอารมณ์ เป็นต้น 

       ๒.๒.๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
    (๑) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
        ๑) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน 
  ๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
       ๑) แผนงานที่ ๑ ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพื่อให้

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
   • โครงการ/กิจกรรมหลัก จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษาท้ังด้านทรัพยากร

ด้านการจัดบริการและด้านเทคโนโลยี 
   • เป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับข้อมูลค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 



๒๑ 
 

 ๑.๒) กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง  
        ๑) แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื ่ออ านวย              

ความสะดวก แก่ประชาชน 
   • เป้าหมาย การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผู้ประกอบการเร็วขึ้น ง่ายขึ้น 

และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) ลดการขอข้อมูล และเอกสารซ ้าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ  
   ๑.๑) โครงการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่

กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
          • เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน  
   ๑.๒) โครงการ/กิจกรรมหลัก ด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการ

ประชาชน เช่น แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ 
          • เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่าง  ๆที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (ถ้ามี) 
                ๑.๓) โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต

และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 
            • เป้าหมายระดับกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการ 
            ๒) แผนงานที่ ๒ จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม  
      ๒.๑) โครงการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโครงการ/กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์ 
    • เป้าหมาย ประชาชนได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช้

บริการในระดับสูงขึ้น 
          ๒) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน                   

ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล 
                ๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
   ๑) แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
   • เป้าหมาย เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน   
           ๑.๑) โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับท างานตาม

ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
   ๑.๒) โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพื้นฐานของ

หน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
     ๒.๒) กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
              ๑) แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจทิัล

ของหน่วยงานภาครัฐ  



๒๒ 
 

    ๑.๑) โครงการ/กิจกรรมหลัก ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการก าหนดชุดข้อมูลส าคัญ 
การจัดท า การรวบรวม การวิเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer)  

             • เป้าหมาย เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน   

             ๑.๒) โครงการ/กิจกรรมหลัก จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  

            ๑.๒.๑) ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน หรือภารกิจของหน่วยงาน 

                      ๑.๒.๒) ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น  

                        • เป้าหมายที่ ๑ หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาคนอกได้   

      • เป้าหมายที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจและ
การจัดอันดับของประเทศในด้านต่าง ๆ  

        ๑.๓) เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      • เป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยส าหรับ
ใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน  

             ๒) แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

        • เป้าหมาย ข้อมูลภาครัฐได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

        ๑.๑) โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการ
บริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

     • เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูลการ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

        ๑.๒) โครงการ/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชนและ
ประชาชน (Collaboration) เป้าหมาย 

        • เป้าหมายที่ ๑  มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพ่ือสร้างความโปร่งใส 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน (Open Government) 

      • เป้าหมายที่ ๒ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู ้ประกอบการ
น าไปใช้พัฒนาต่อยอด  



๒๓ 
 

 ๓) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 

                 ๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม  

    ๑) แผนงานที่ ๑ การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
          ๑.๑) โครงการ การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ 
    • เป ้าหมาย ทุกส ่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิร ูปองค์การ โดยมี                   

การทบทวน ๔ ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย  
    • กิจกรรมหลักท่ี ๑ ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
    • กิจกรรมหลักท่ี ๒ ส่วนราชการด าเนินการแผนปฏิรูปองค์การ 
      ๓.๒) กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
   ๑) แผนงานที่ ๑ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการ

ในภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
       ๑.๑) โครงการ การจัดระบบบริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค 
    • เป้าหมายที่ ๑ พัฒนากลไกการท างาน ที่เน้นการบูรณาการ หรือเชื่อมโยง

การท างาน ของหน่วยงานในพื้นท่ี ให้เกิดประสิทธิภาพ   
    • กิจกรรมหลัก จัดท าแผนแม่บท เพื ่อทบทวนการจัดโครงสร้างของ                 

ส่วนราชการในภูมิภาค 
    • กิจกรรมหลักท่ี ๒ ส่วนราชการด าเนินการแผนปฏิรูปองค์การ 
    • เป้าหมายที่ ๒ การจัดโครงสร้างหน่วยงานในภูมิภาค สอดคล้องกับ                 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  
    • กิจกรรมหลัก การจัดท าแผนปฏิบัติการระบบบริหารงานและการปรับปรุง

โครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท เพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างส่วนราชการ                     
ในภูมิภาค (อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation Plan) ด้วยได้) 

    • เป้าหมายที่ ๓ พัฒนากลไกการท างาน ที่เน้นการบูรณาการ หรือเชื่อมโยง
การท างานของหน่วยงานในพื้นท่ี ให้เกิดประสิทธิภาพ 

    • กิจกรรมหลัก ปรับปรุงแก้ไข กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค  

  ๔) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ ก ำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูง 
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

                 ๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะ                  
ที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



๒๔ 
 

    ๑) แผนงานที่ ๑ วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทาง               
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (หมายเหตุ ด าเนินการควบคู่กับเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้าง
ภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง) 

        • เป้าหมายที่ ๑ มีก าลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ                  
ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ   

        • เป้าหมายที่ ๒ ส่วนราชการที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศมีอัตราก าลังเพียงพอในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญเร่งด่วน 

       ๔.๒) กลยุทธ์ที่ ๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 

   ๑) แผนงานที่ ๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน 
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 

       • เป้าหมาย รัฐบาลมีสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเพื่อให้การใช้ก าลังคนภาครัฐ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

   ๒) แผนงานที ่ ๒ โดยทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล , ก าล ังคน                
(จ านวนสายงาน ต าแหน่งระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้ งให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจและ
เป็นไปตามระบบคุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งระดับสูง และต าแหน่งปฏิบัติ                       
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็น เป็นต้น) 

       • เป้าหมาย ส่วนราชการมีสายงานต าแหน่ง และระดับสอดคล้องกับความจ าเป็น
ของภารกจิภาครัฐ 

 ๕) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำง และรักษำ 
คนดีคนเก่งไว้ในภำครัฐ                         

      ๕.๑) กลยุทธ์ที ่ ๑ ดึงดูดผู ้มีความรู ้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างาน                  
ในหน่วยงานของรัฐ 

   ๑) แผนงานที่ ๒ สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่น                  
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

       • เป้าหมาย ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้สมัครงาน 

      ๕.๒) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐ 
   ๑) แผนงานที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพื ่อสร้างการเรียนรู้                 

อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการท างาน 



๒๕ 
 

       • เป้าหมาย เจ้าหน้าที ่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ ใหม่ระดับมืออาชีพ                   
นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและ
สอดคล้องกับสายอาชีพ ช่วงอายุ และพ้ืนที่ท างาน 

   ๒) แผนงานที่ ๒ พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 
       • เป้าหมาย หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน ( Induction Training)        

มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการท างานภาครัฐ (New Mindsets)   
   ๓) แผนงานที่ ๓ ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
       - พัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร 
       - เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความซ ้าซ้อนในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย/สถาบัน

ฝึกอบรมภาครัฐ 
       • เป้าหมายที่ ๑ การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า 
       • เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐน าไปสู ่การปรับปรุงและพัฒนา              

ผลการปฏิบัติงาน 
        ๕.๓) กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้น าให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) 
      ๑) แผนงานที่ ๑ พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น าที่เป็นตัวอย่าง   
          • เป้าหมาย ผู ้บร ิหารทุกระดับเป ็นตัวอย่างที ่ด ี (Role Model) ในการ

ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา 
       ๒) แผนงานที ่ ๒ พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผู ้น  าการ

เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Change and Innovative Leaders) 
          • เป้าหมาย ส่วนราชการมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ   
       ๕.๔) กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ๑) แผนงานที่ ๒ จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที ่ภาครัฐตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
         • เป้าหมาย ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐน าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
     ๒) แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการบริหารงานบุคคล 
        • เป้าหมาย องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรม

คุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การย้ายต าแหน่ง เป็นต้น   
       ๕.๕) กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 



๒๖ 
 

     ๑) แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงาน 
ในภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การท างานทั้งในด้านกว้างและลึก 

         • เป้าหมาย ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้างมีโอกาสและประสบการณ์ 
ท างานที่หลากหลาย ท าให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพกาลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

 ๖) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน 
กำรทุจริตทุกขั้นตอน                         

       ๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     ๑) แผนงานที่ ๒ เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการ   
          • โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของ

หน่วยงานตน และระบบของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้ในการติดตามการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๒) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)  
        (๒.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล                         
      (๒.๑.๑) เป้าหมาย 
       ๑) ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐ 

ที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 
                 ๒) ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึง

ระบบข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับ 
ติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศใน ๕ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (๒) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหาร
จัดการน ้า (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ (๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่ (Startups) 

       ๓) ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุค
ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนสังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง  

       ๔) ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 
     (๒.๑.๒) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
                ๑) เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ โดยด าเนินการ ดังนี้   
           ๑.๑) ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 

ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 



๒๗ 
 

           ๑.๒) ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) พร้อมทั้ง ให้มี
ระบบบริการบัญชีข้อมูล (Data Catalog Service Portal) เพื่อการสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามนโยบาย       
ที่ก าหนดที่สามารถใช้งานได้จริง 

           ๑.๓) พัฒนาและให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 
           ๑.๔) พัฒนาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ (Data Quality) และความพร้อมใช้

งานของข้อมูล (Data availability) 
                ๒) จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ 

(Government Platform) โดยด าเนินการ ดังนี้   
                      ๒.๑) ให้มีบริการดิจิทัลที่ในรูปแบบ end to end service บน Digital Service 

Platform ที่ประชาชน และผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง 
ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือ             
ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                ๓) ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยด าเนินการ ดังนี้   

           ๓.๑) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิัล 
(Digital Government Transformation) ด้วยการปรับปรุงระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้ 
บริการภาครัฐ (Business and Operation Model) ในระบบงานหลัก (Core Business Missions and Services) 
ขององค์กร โดยการสร้างสรรค์และออกแบบบนพื ้นฐานของระบบคุณค่า ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้ใช้ ปรับปรุงกระบวนการท างาน ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เปลี่ยน “การท างานด้วยมือ” 
เป็น “การท างานบนระบบอัตโนมัติ (Smart Services) ที่ด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดและเชื่อมโยงกระบวนการท างานและข้อมูลดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
เสมือนเป็นหนึ่งเดียว (Interoperability) พร้อมทั้งจัดเตรียมและพัฒนา “งานที่มีมูลค่าสูง” (High Value Job) 
และระบบการบริหารก าลังคนทั้งในส่วนของการวางแผน การเคลื่อนย้าย (Mobility) การจัดเตรียมทักษะแบบใหม่ 
(Up-skill/ Re-skill) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและความภาคภูมิใจ 
ให้กับบุคลากรภาครัฐ  

        (๒.๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำนภำครัฐให้มีควำมยืดหยุ่น 
คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์                         

       (๒.๒.๑) เป้าหมาย โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับ
กระทรวงและกรมมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

 



๒๘ 
 

       (๒.๒.๒) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
              ๑) การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑) ขับเคลื่อนมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) 

เช่น การก าหนดเวลาการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น (flexi-time) การก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 

     ๑.๒) ปรับระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) เช่น ระบบการมอบหมายงาน ก ากับติดตามและ
ประเมินผลงาน 

     ๑.๓) ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
(Work From Anywhere) 

     (๓) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม 
                  ๑) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
                       ๑.๑ ข้อ ๖ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยประชำกรเพื่อเสริมสร้ำงดุลประชำกรในอนำคต 
                            ๏ กิจกรรมที่ ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญที่ท าให้ประเทศไทย   
มีประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล 
       ๏ เป้าหมายกิจกรรม ประเทศไทยมีโครงสร้างอายุประชากรที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ 
                  ๏ วิธีการ 

                                  (๑) ให้สิทธิในการลดหย่อนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานส าหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธุ์ให้ผู้มีบุตรยากสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  
                                  (๒) ด าเนินการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที่ เพ่ือลดภาระพ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะการดูแลเด็กอายุ ๐ – ๓ ปี  
 ๑.๒ ข้อ ๗ กำรเสริมพลังสตรี  
                             ๏ กิจกรรมที่ ๑ เพ่ิมสัดส่วนของสตรีในต าแหน่งบริหารขององค์กร   
   ๏ เป้าหมายกิจกรรม สตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วมในทางสังคมการเมืองและ 
กระบวนการตัดสินใจ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมากข้ึน  
   ๏ วิธีการ  
     (๑) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเข้าสู่ต  าแหน่ง                    
ทางการเมือง และการบริหารของสตรี อาทิ องค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติ คณะกรรมาธิการของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยค านึงถึงสัดส่วนของผู ้แทนสตรีหรือผู ้แทนองค์กรที ่ท างานด้านสตรีที ่เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการหารือกรรมาธิการที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ  



๒๙ 
 

          (๒) ก าหนดมาตรการพิเศษเพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมือง                    
การปกครอง และการบริหาร เช่น การเพิ่มจ านวนสตรีในคณะกรรมการระดับนโยบายของชาติ และการด ารง   
ต าแหน่งทางการเมือง การบริหารของสตรีในสัดส่วนที่เท่าเทียมกับบุรุษ  
                  ๒) เรื ่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้ และกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงสังคม            
    ๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ สร้ำงพลังจิตอำสำ         
          ๏ เป้าหมายกิจกรรม คนไทยมีส านึกจิตอาสา และ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วม             
โดยไดร้ับการปลูกฝังผ่านการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างสม ่าเสมอ   
          ๏ วิธีการ   

                                  ด าเนินกิจกรรมเพื ่อสร้างจิตส านึกเพื ่อส ่วนร่วมสานต่อพระราชปณิธาน               
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดข้ึนในทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดท าเป็นวาระแห่งชาติ 
          ๒.๒ กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้ำงสรรค์      
          ๏ ข้อ ๓.๑ สร้างศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต  
                              ๏ เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนในชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต
ในพ้ืนที่ได้เพ่ิมข้ึน 
           ๏ วิธีการ            
   (๑) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดพ้ืนที่ทางสังคม   
   (๒) ส ่งเสริมและพัฒนาศูนย ์การเร ียนร ู ้/ศูนย์การอบรม (Learning Center)               
ในระดับศูนย์กลางที่เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดทุกช่วงวัย เช่น ทักษะรับมือภัยพิบัติ               
ทางธรรมชาติ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR)   

๒.๒.๓ (ร่ำง)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ 
                   (๑) เป้าหมายหลัก “เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”    

 (๒) องค์ประกอบ 
         (๒.๑) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  

     • หมุดหมำยที่ ๙ ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครอง                             
ทำงสังคมที่เพียงพอเหมำะสม 

    • ขอบเขตของหมุดหมาย   
                                   ๑) คนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทความจ าเป็นบนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง 
                                   ๒) ระบบความคุ้มครองทางสังคมไทยมีความบูรณาการ เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับ
นโยบาย ฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติการ จนถึงการติดตามประมวลผล โดยมีระบบที่สามารถระบุชุดสิทธิของ      
ความคุ้มครองที่แต่ละบุคคล/ครัวเรือนพึงได้รับ 



๓๐ 
 

      (๒.๒) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
        • หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ 

การพัฒนาแห่งอนาคต 
      • ขอบเขตของหมุดหมาย   

      ๑) ระบบการบริหารจัดการก าลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านก าลังคนของ 
ประเทศมีความบูรณาการน าไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                                   ๒) สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการ
เลี้ยงดูบุตร การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง จนมาถึงมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 

• หมุดหมำยที่ ๑๓ ไทยมีภำครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง         
• ขอบเขตของหมุดหมาย   

๑) การท างานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการด าเนินงาน              
รวมกับภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

๒) โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวม หรือยกเลิก 
ภารกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓) ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น และ 
มีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าที่จ าเป็น 

๔) การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

๕) กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ ้าซ้อน มีการบังคับใช้    
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น               
Hi-Value and Sustainable Thailand 

๖) ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการ
ออกแบบจัดท าและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึง              
มีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการท างานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)   
๒.๓.๑ แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงานภายใน พม. ที่ สค. เกี่ยวข้อง  
         (๑) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ) 
         (๒) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
         (๓) -ร่าง- แผนปฏิบัตกิารส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
         (๔) ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ ๓ ปี 
 (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)           
         (๕) แผนพัฒนาดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
         (๖) แผนพัฒนาบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
         (๗) (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐    
         (๘) แผนปฏิบัติการการด าเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖     
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)      

 (๙) แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒   

๒.๓.๒ แผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงานภายนอก พม. ที่ สค. เกี่ยวข้อง  
         (๑) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพประชากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
         (๒) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
         (๓) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙   
         (๔) แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)   
         (๕) แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      
         (๖) แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
         (๗) แผนปฏิบัติการที่มีงบประมาณก ากับเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)   
         (๘) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)   
         (๙) แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเข้าถึง
งานบริการพื้นฐานของรัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)   
       (๑๐) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)   
       (๑๑) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
 



๓๒ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 

สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ส่วนที่ ๓ สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
           ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

แนวโน้มสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรี 
ครอบครัว และควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศรายงานภาวะสังคมและเศรษฐกิจ 
ไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อมูลส าคัญ ได้แก่  

ด้ำนสังคม 
๑. สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๔ การจ้างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๐ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยเพิ่มขึ้นจากการจ้างงานภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จากการเคลื่อนย้ายเข้าไปท างานของแรงงานที่ว่างงาน 
และถูกเลิกจ้าง และราคาสินค้าเกษตรที่จูงใจ แต่การว่างงานยังอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของ COVID-๑๙ 
อยู่ที่ร้อยละ ๑.๘๙ คิดเป็นผู้ว่างงาน ๗.๓ แสนคน แบ่งเป็นผู้ไม่เคยท างานมาก่อน (ผู้จบการศึกษาใหม่) ๒.๙ แสนคน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๐๔ และผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อนมีจ านวน ๔.๔ แสนคน ลดลงร้อยละ ๘.๓๘ ระยะเวลา 
ของการว่างงานมีแนวโน้มว่างงานนานขึ้น โดยผู้ว่างงานนานกว่า ๑๒ เดือน มีจ านวน ๑.๔๗ แสนคน เพ่ิมขึ้น ๑.๒ เท่า 
จากช่วงเดียวกันของไตรมาสที่แล้ว การว่างงานในระบบ ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจ านวน ๓.๑ แสนคน 
คิดเป็นสัดส่วนต่อผู้ประกันตนร้อยละ ๒.๘ ลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าสถานการณ์ปกต ิ

๒. หนี้สินครัวเรือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๖ จากร้อยละ ๔.๑ ในไตรมาสก่อน (หนี้สิ้นมูลค่า ๑๔.๑๓ ล้านล้านบาท) 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๐.๕ ต่อ GDP ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการเลื่อนและพักช าระหนี้ที ่ท าให้            
ยอดหนี้คงค้างไม่ลดลง รวมทั้งครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบมีการก่อหนี้เพ่ิมขึ้น ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวัง 
โดยสัดส่วน NPLs ของสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ ๒.๙๒ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒.๘๔ 
ในไตรมาสก่อน และด้อยลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนเริ่มมี
ปัญหาในการหารายได้หรือสถานะทางการเงินเปราะบางมากข้ึน         

๓. ความพร้อมของรูปแบบการท างานที่บ้าน เป็นมาตรการหนึ่งที่ส าคัญเพ่ือลดการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ 
ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในลักษณะการท างานนอกสถานที่ท างาน
เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นซ ้าในอนาคต การท างานที่บ้านมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด จากการส ารวจ  
Global Workplace Analytics และ Owl Labs พบว่า พนักงานร้อยละ ๗๕ มีความกดดัน/ความเครียดลดลง 
และการท างานจากที่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ท าให้พนักงานร้อยละ ๒๔ รู้สึกถึงการมีประสิทธิผลของงาน
และมีความสุขในการท างาน แต่ก็มีข้อจ ากัด คือ มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เพิ ่มขึ ้น ขาดสิ ่งอ านวย                
ความสะดวกในการท างาน รวมถึงการขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน       

แนวทางการท างานที่บ้านให้เกิดประสิทธิผลในกรณีต่างประเทศ ได้แก่ ๑) การบริหารเวลา โดยจัดท า
แผนการท างานตามล าดับความส าคัญให้พนักงานจัดการ/ปรับเปลี่ยนเวลาการท างานได้ตามความจ าเป็น              
(๒) การใส่ใจผลลัพธ์ของงานมากกว่ากระบวนการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์/ผลผลิตของงานที่ชัดเจน มีระบบ



๓๔ 
 

การให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะในการท างาน ๓) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการท างาน โดยสร้าง Platform 
การท างาน/แบ่งปันข้อมูลใช้ร่วมกัน ส ารวจความต้องการทักษะด้านเทคโนโลยี ทบทวนนโยบายและกฎ ระเบียบ 
ให้เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี ๔) การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารโดยก าหนด Platform สื่อสารกลาง 
ก าหนดแนวทางการส่งงานต่อผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารอย่างเปิดเผย ๕) การสนับสนุนให้พนักงาน
ท างานอย่างมีสุขภาวะ โดยมีหลักเกณฑ์ดูแลพนักงานทั้งเรื ่องสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน            
ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและสุขภาวะในการท างาน ๖) การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน 
โดยส ารวจความต้องการอบรมที่เน้นทักษะการสื่อสาร ความเป็นผู้น า วิธีดูแลสุขภาพกายและใจ ๗) การมีกฎ 
ข้อตกลง และเงื่อนไขการท างานที่ชัดเจน โดยทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่พึง             
จะได้รับจากการท างานที่บ้าน และ ๘) การรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โดยสนับสนุนการจัดการ
ความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้ชีวิต ก าหนดผลสัมฤทธิ์และระยะเวลาในการท างานให้ชัดเจน  

 การท างานที่บ้านประเทศไทย ดัชนีความยากง่ายต่อการปรับเปลี่ยนมาท างานที่บ้าน ซึ่งจัดท าขึ้นในปี ๒๕๖๒ 
โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมส าหรับการท างานที่บ้าน 
เนื่องจากลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นการใช้เครื่องจักร/เครื่องมือและต้องท างานนอกบ้าน รวมทั้งการปรับใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่มากนัก และยังพบว่า ๑) เพศชายมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
ยากกว่าเพศหญิง เนื่องการท างานที่ต้องใช้เครื่องจักร/เครื่องมือ ๒) คนอายุ ๔๖ ปี ขึ้นไป ไม่พร้อมท างานจาก
บ้านสูงที่สุด เนื่องจากยังขาดทักษะดิจิทัล ๓) ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความพร้อมในการปรับ
รูปแบบการท างานมากที่สุด เนื่องจากลักษณะงานไม่ต้องใช้เครื่องจักร/เครื่องมือมากนัก และมีทักษะดิจิทัลที่ดี 
๔) คนรายได้น้อยปรับเปลี่ยนสถานที่ท างานได้ยากกว่าคนรายได้สูง และ ๕) อาชีพผู้ปฏิบัติการด้านเครื่องจักร
ในโรงงานและด้านการเกษตรและประมง เป็นกลุ่มอาชีพที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานได้ยากที่สุด  
 ส่วนการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับการท างานที่บ้าน ๑) การเตรียมความพร้อมขององค์กรส าหรับ
การท างานรูปแบบใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงาน ทักษะของพนักงาน ตลอดจนระบบการท างาน           
เพื่อก าหนดรูปแบบการท างานที่เหมาะสม ๒) ยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีส าหรับองค์กร โดยการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีส าหรับการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร รวมทั้งใช้ในการติดตามความก้าวหน้า 
ของงานและการประเมินผลการท างานของพนักงาน ๓) การพิจารณาให้การท างานนอกสถานที่เป็นนโยบายขององค์กร 
โดยก าหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมในการท างานแบบออนไลน์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของงานเป็นส าคัญ และ ๔) การพิจารณาการปรับรูปแบบการท างานที่บ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนการลงทุน/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความเสถียรและครอบคลุม 
      ๔. การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 
International Institute for Management Development : IMD ปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๒๘ 
จาก ๖๔ เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้น ๑ อันดับ จากปี ๒๕๖๓ ปัจจัยส าคัญพื้นฐานของการพัฒนาคน            
คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต ่า โดยเฉพาะด้านการศึกษาอยู่ในอันดับที่ ๕๖ 
และส่งผลต่อผลิตภาพของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน 



๓๕ 
 

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาทักษะในโลกยุคใหม่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๓๗ 
ซึ่งยังคงต้องได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะทัศนคติต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สาเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่มี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ ยังไม่มีความจ าเป็นร้อยละ ๕๔.๔ รองลงมา คือ ไม่มีความรู้/ทักษะ ในการใช้ร้อยละ ๒๘.๙ 
และไม่สามารถเข้าถึง (ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่) ร้อยละ ๖.๕ ดังนั้น หากต้องการเพิ่มขาดความสามารถ
ในการแข่งขันจะต้องให้ความส าคัญในการเร่งพัฒนาคุณภาพคน โดยพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการยกระดับ
คุณภาพของแรงงาน โดยภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              
ทั ้งการสร้างกลไกให้เกิดการเรียนรู ้ การสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื ้นฐานที่ช่วยให้คนทุกกลุ่ม               
สามารถพัฒนาทักษะของตนได้ง่ายขึ ้น การมีข้อมูลและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้อง               
กับความถนัด และความต้องการของประเทศในอนาคต 
      ๕. สุขภาพและการเจ็บป่วย การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงร้อยละ ๓๒.๔ เป็นการลดลงเกือบทุกโรค 
โดยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ ๘๕.๔ ไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ ๕๔.๘ และปอดอักเสบลดลงร้อยละ ๔.๙ 
ขณะที่โรคมือเท้าปาก ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๓ และต้องเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจิตของ
ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ที่ยังคงยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้น ส่วนการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ ๒.๔ โดยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ ๒.๙ และ
การบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ ๑.๖ ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมักมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นปัจจัยร่วมส าคัญ โดยเฉพาะช่วง COVID-๑๙ ที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน การสูบบุหรี่ต่อวันใน
กลุ่มแรงงานยังสูง ในช่วงการระบาด COVID-๑๙ ยังท าให้เกิดความเสี่ยงทั้งติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคมากขึ้น 

๖. ความมั่นคง คดีอาญารวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๕ จากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๖๓ โดยคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๑๓.๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕ และคดีชีวิตร่างกายและเพศ ลดลงร้อยละ ๘.๙ นอกจากนี้ 
จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ (TIP Report ๒๐๒๑) ของกระทรวงการต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกาได้ลดระดับประเทศไทยให้อยู่ระดับ Tier ๒ Watch List ประเทศที่ต้องถูกจับตามอง จึงต้องเร่งติดตาม 
ผลการด าเนินงานและก าหนดแนวทางด าเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะ
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ส่วนการเกิดอุบัติเหตุทางบก เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๑.๕ จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

๗. Education Technology : เครื่องมือส าคัญในการเปิดกว้างทางการศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษาได้
มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ส าคัญในโลกยุคใหม่ 
ซึ่งถือเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการลดความเหลื่อมล ้าในการศึกษาของไทย                   

๘. บทบาทสื่อกับบริบทสังคมไทย สื่อมีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยี  
มีความก้าวหน้าท าให้ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้และมีการน าเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีปัญหาด้าน             
การคัดกรอกข้อมูล ซึ่งบางส่วนมีลักษณะเป็นการเสนอความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริง และท าให้ประชาชน            
ที่ขาดการรู้เท่าทันสื่อ ไม่สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นและข้อมูลอันเป็นเท็จได้   

 
 



๓๖ 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองของป ๒๕๖๔ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวร้อยละ ๗.๕ ขยายตัว 

จากไตรมาสแรกของป ๒๕๖๔ ร้อยละ ๐.๔ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๐.๗ – ๑.๒ 
ฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ ๖.๑ ในปี ๒๕๖๓ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก ๑) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลก เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องของประเทศส าคัญ และความคืบหน้า          
ของการอนุมัติและการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เร็วกว่าการคาดการณ์    
๒) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายลงทุน มาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐ ตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบลงทุนและ 
ความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓) การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้ภาคเกษตร 
ที่มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องตามการฟ้ืนตัวของตลาดโลก และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
และ ๔) ฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๓ ที่ยังอยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ และคาดว่ามูลค่าการส่งออก 
สินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ จะขยายตัวร้อยละ ๑๖.๓ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว           
ร้อยละ ๑.๑ และร้อยละ ๔.๗ ตามล าดับ และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ ๘.๗ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๐ – ๑.๕ และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๒.๐ ของ GDP 
 อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ก็ยังคงเป็นข้อกังวลได้แก่ ๑) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 
ของโรคโควิด-๑๙ ที่มีความรุนแรงและยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง ๒) ข้อจ ากัดด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือน 
และธุรกิจท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่            
๓) ภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดในพ้ืนที่การผลิต 
รวมทั้งปัญหาข้อจ ากัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ ๔) ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจและการเงินโลก ได้มีการเสนอแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) การควบคุม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจ ากัด ๒) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจในช่วง
การระบาดของโรคมีความรุนแรงและมีการด าเนินมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ๓) การด าเนินมาตรการ 
สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์การระบาดฯ ผ่อนคลายลง ๔) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า 
๕) การรักษาแรงขับเคลื่อน การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และ ๖) การส่งเสริม 
การลงทุนภาคเอกชน 

สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว         
 จากสถิติความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก.สค.)                     
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๘๓๗ ราย พบว่า ร้อยละ ๖๔ เป็นความรุนแรงด้านร่างกาย 
ร้อยละ ๓๒ เป็นความรุนแรงด้านจิตใจ และร้อยละ ๔ เป็นความรุนแรงด้านเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าความรุนแรง 
ร้อยละ ๘๑ เป็นผู้หญิง (สาเหตุหลักจากความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ร้อยละ ๔๔) และไม่ประสงค์ด าเนินคดี 
ร้อยละ ๗๖ ส่วนผู้กระท าความรุนแรง ร้อยละ ๘๖ เป็นเพศชาย โดยปัจจัยกระตุ้น ร้อยละ ๑๘ เป็นยาเสพติด 
ร้อยละ ๑๒ เป็นสุรา และร้อยละ ๑๐ อาการหึงหวง ในส่วนสถานที่ก่อเหตุความรุนแรง ร้อยละ ๘๘ เป็นที่พัก
อาศัยของตนเอง และมักก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืน ร้อยละ ๓๕  



๓๗ 
 

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัวไทย   
 ผลการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕๔,๖๖๐ ครัวเรือน 
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อปี ๑๕๐,๐๙๗.๓๖ บาท เป็นครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ ๘๑.๐๒ รองลงมาเป็น
ครอบครัวขยาย ร้อยละ ๑๖.๒๔ และครอบครัวลักษณะพิเศษ ร้อยละ ๒.๖๒ ในจ านวนนี้เป็นครอบครัว      
พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวมากท่ีสุด รองลงมาคือครอบครัวที่ไม่มีบุตร และครอบครัวที่ผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามล าพัง 
และเม่ือพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีครอบครัวถึงร้อยละ ๒๑.๗๑ ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีภาวะพ่ึงพิงสูง 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง จากข้อมูลสภาพครอบครัวเมื่อมาพิจารณาผลการส ารวจความเข้มแข็ง
ของครอบครัวซึ ่งประกอบด้วย ๕ มิติ ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ ด้านการท าบทบาทหน้าที ่ของครอบครัว                
ด้านการพึ่งตนเอง ด้านทุนทางสังคม และด้านหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภ าวะยากล าบาก 
พบว่า ระดับความเข้มแข็งในภาพรวมทุกมิติอยู่ที่ ร้อยละ ๙๒.๐๓ แต่เมื่อพิจารณาแต่ละมิติมีข้อสังเกตว่า                       
ด้านสัมพันธภาพมีระดับความเข้มแข็งน้อยที่สุด ร้อยละ ๗๔.๑๕ ในขณะที่อีก ๔ มิติมีระดับความเข้มแข็ง
ค่อนข้างสูง โดยด้านการพ่ึงตนเอง มีระดับความเข้มแข็งสูงที่สุด ร้อยละ ๙๗.๗๔ รองลงมาคือด้านทุนทางสังคม 
ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว และด้านหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 
ร้อยละ ๙๕.๓๗ ๙๑.๔๕ ๘๘.๘๗ ตามล าดับ 
 น่าสนใจว่าในมิติด้านสัมพันธภาพ ซึ่งมีระดับความเข้มแข็งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่น หากพิจารณา 
ในรายละเอียดตัวชี้วัด จะพบว่า การแสดงความเอาใจใส่ระหว่างกัน และการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ มีระดับ    
ความเข้มแข็งเพียงร้อยละ ๕๔.๖๙ และ ๕๘.๘๕ ตามล าดับ และด้านการพึ่งตนเอง ซึ่งมีระดับความเข้มแข็ง             
สูงที่สุด พบว่าการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจมีระดับความเข้มแข็งเพียงร้อยละ ๕๙.๖๐ ในขณะที่การพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารมีระดับความเข้มแข็งเกินกว่าร้อยละ ๙๐ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

สรุปรำยงำนช่องว่ำงระหว่ำงเพศทั่วโลก ปี ๒๐๒๑ (Global Gender Gap Index 2021) 
ผลการส ารวจดัชนีช่องว่างทางเพศ (Global Gender Gap Index : GGI) โดย World Economic Forum 

ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ซึ่งประกอบด้วย ๔ มิติ คือ ๑) ด้านโอกาสและการมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ ๒) ด้านการเข้าถึง 
การศึกษา ๓) ด้านสุขภาพและการมีชีวิตรอด และ ๔) ด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีทางการเมือง ประเทศไทย
มีอันดับลดลงจากปีก่อน โดยในปี ๒๕๖๔ อยู่ในอันดับที่ ๗๙ จาก ๑๕๖ ประเทศ แต่ค่าดัชนีความก้าวหน้า            
การถมช่องว่างระหว่างเพศเพ่ิมขึ้นเป็น ๐.๗๑๐ (ปี ๒๕๖๓ ค่าดัชนีความก้าวหน้าการถมช่องว่างระหว่างเพศ ๐.๗๐๘ 
อยู่ในล าดับที่ ๗๕ จาก ๑๕๓ ประเทศ) และอยู่อันดับที่ ๔ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศสิงคโปร์ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า ประเทศไทย 
มีค่าดัชนีด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีทางการเมืองน้อยที่สุด ๐.๐๘๔ อยู่ล าดับที่ ๑๓๔ (ปี ๒๕๖๓ ค่าดัชนี ๐.๐๘๖ 
เป็นล าดับที่ ๑๒๙ ของโลก) ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภาเพียง ๑๕.๘% มีผู้น าประเทศ
เป็นผู้หญิงเพียงแค่ ๒.๘ ปี ในช่วงเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมา และไทยได้ ๐ คะแนนจากตัวชี้วัดสัดส่วนผู้หญิง             
ในต าแหน่งรัฐมนตรี (ข้อมูลในการท าดัชนีชี้วัดนับถึงเดือนมกราคม ๒๐๒๑) และอนาคตอาจจะมีการน าสัดส่วน
ของผู้หญิงจากการด ารงต าแหน่งจากการเมืองท้องถิ่นมาอยู่ในดัชนีด้วย ในขณะที่ด้านการเข้าถึงการศึกษา             



๓๘ 
 

มีค่าดัชนีสูงที่สุด ๐.๙๙๒ อยู่ล าดับที่ ๗๔ (ปี ๒๕๖๓ ค่าดัชนี ๐.๙๙๑ เป็นล าดับที่ ๒๒ ของโลก) ตามด้วยด้านสุขภาพ 
และการมีชีวิตรอด ๐.๙๗๘ อยู่ล าดับที่ ๔๑ (ปี ๒๕๖๓ ค่าดัชนี ๐.๙๗๘ เป็นล าดับที่ ๕๒ ของโลก) แสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในมิติด้านการศึกษาและด้านสุขภาพได้
เกือบสมบูรณ์แบบ และตามมาด้วยด้านโอกาสและการมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ ๐.๗๘๗ เป็นล าดับที่ ๒๒ 
ของโลก (ปี ๒๕๖๓ ค่าดัชนี ๐.๗๗๘ เป็นล าดับที่ ๒๒ ของโลก)      
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อช่องว่างระหว่างเพศทางเศรษฐกิจ 
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อชีวิตของพ่อแม่ โดยเฉพาะผู้หญิงวัยท างานที่มีลูก  ภาระในการดูแลครอบครัว 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ครอบครัวเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการหรือหลักประกันทางสังคมได้ การแพร่ระบาดครั้งนี้ 
ได้เน้นย ้าถึงความจ าเป็นในการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลเด็ก และนโยบายการฟื้นฟู            
ที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ รวมถึงการปฏิรูปภาคบริการในฐานะที่เป็นภาคการสร้างงาน การลงทุน
ในระบบเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูง การเกิด
พฤติกรรมรูปแบบใหม่ เช่น การท างานจากที่บ้าน (work for home) เป็นต้น รายงานได้บ่งชี้ว่าวัยท างาน                
ทั้งหญิงและชายมีความพร้อมในการเรียนรู้ พัฒนาและการปรับตัวจากความท้าทายที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจ               
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและการก้าวไปสู่บทบาทผู้น า โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีโอกาสน้อย ในการเลื่อน
ต าแหน่งหรือเข้าถึงอาชีพที่มีรายได้สูงเมื่อเทียบกับผู้ชาย       
 แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตของผู้หญิง คือ ลดโอกาส         
ในการจ้างงานใหม่ที่ดีกว่า และอาจท าให้รายได้รวมของผู้หญิงลดลงอย่างต่อเนื่อง รายงานนี้จึงได้เสนอแนวทาง            
ที่จะท าให้ประเทศต่าง ๆ ถมช่องว่างระหว่างเพศได้เร็วมากขึ้น จึงควรด าเนินการ ดังนี้ ๑) เพิ่มการลงทุน            
ในภาคการดูแล และให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถลางานเพื่อดูแลบุตรหรือคนในปกครองได้เท่าเทียมกัน             
เพื ่อไม่ให้ภาระการดูแลตกอยู ่กับผู ้หญิงอย่างไม่เป็นสัดส่วน ๒) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเชิงรุก                   
เพื ่อจัดการการแบ่งแยกเพศในอาชีพต่าง ๆ ๓) ก าหนดนโยบายพัฒนาทักษะกลางอาชีพ (mid-career)                
ให้ผู้หญิง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเปลี่ยนงานไปสู่งานที่ท้าทายกว่าได้รายได้มากกว่าได้ และ ๔) การก าหนด
แนวปฏิบัติด้านการบริหารเพื่อให้มีการจ้างงานและการเลื่อนต าแหน่งที่เป็นกลาง 

  นโยบำยรัฐบำล 
           พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
โดยเน้นนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ดังนี้ 

ที ่ นโยบำยด้ำน 
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ          

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

นโยบำยหลัก 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ   
    ในการแข่งขันของไทย 

๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ 
ความสงบสุขของประเทศ 



๓๙ 
 

ที ่ นโยบำยด้ำน 
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ          

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง 
    จากฐานราก 
๔. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ   
    การพัฒนาศักยภาพของคนไทย        
    ทุกช่วงวัย 
 

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 

๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบำยเร่งด่วน 

๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน ๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิต   
    ของประชาชน 
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ 
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข 
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและ
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 



๔๐ 
 

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (นำยจุติ ไกรฤกษ์) 
 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบาย
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ที่ นโยบำย/แนวทำงขับเคลื่อน 
๑. ทิศทางการพฒันาในอนาคตที่ตอ้งค านึงถึง 

    ๑.๑ การเชื่อมโยง (Connectivity) คือ การเชื่อมโยงเหตุการณ์จากภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
    ๑.๒ ความมีเสถียรภาพ (Stability) จ าเปน็ต้องค านึงถึงปัจจยั ๔ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี            
          ส่งผลให้ทุนมนุษย์เกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๓ ความมั่นคง (Security) คือ สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในทุกมิติ ที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต 

๒. การเคลื่อนไหวขยับชัน้ทางสังคม (Social Mobility) 
    ๒.๑ การลดปัญหาหนี้ครัวเรือน  
    ๒.๒ กรลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม สร้างโอกาสทางสังคมทุกช่วงวัย ทัง้ในด้านสุขภาพ การศึกษา                      
          การเข้าถึงเทคโนโลยี การประกอบอาชีพ และการเข้าถงึสวัสดิการภาครัฐ  
    ๒.๓ ผลิตภาพแรงงาน (Productivity) เพิ่มผลติภาพบุคคลนอกระบบ ให้มีความรู้และทักษะ                                 
          เพื่อลดปัญหาผลตอบแทนแรงงาน 

๓. รัฐสวัสดิการ 
    ๓.๑ ก าหนดภารกิจงานในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย 
    ๓.๒ ระบุหน่วยงานที่ต้องบูรณาการการท างานในแต่ละช่วงวัย 
    ๓.๓ ระบุปัจจัยที่ พม. สามารถด าเนินการได้เองในองค์กร ปัจจัยที่ต้องบูรณาการร่วมกับหนว่ยงานอ่ืน ๆ  
          และระบปุัจจัยภายนอกประเทศที่อาจเกิดขึ้นและจะสง่ผลกระทบต่อการปฏิบัตงิานขององค์กร                                       
          เพื่อก าหนดโอกาสและความเสี่ยงที่เปน็ภัยคุกคามต่อความส าเร็จ 

๔. การบริหารจัดการข้อมูล 
    ยกระดับคุณภาพ TPMAP ให้เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดแมน่ย า ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    เพื่อน าไปวิเคราะห์ และก าหนดยุทธวิธีในการด าเนนิงาน 

๕.  การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
    ๕.๑ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรคุณภาพ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
          มีความสามารถครบรอบด้าน และส่งเสริมทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ๕.๒ พัฒนาการสื่อสารทุกระดับให้เป็นคุณสมบัติประจ าตัวบุคลากร พม. ทั้งการสื่อสารการปฏิบัติงาน 
          ภายในกระทรวง การสื่อสารภายนอก และการสื่อสารต่อสาธารณะ 
    ๕.๓ สร้างบุคลากรด้าน IT ให้มีความรู้พร้อมใช้งาน มีการประเมินทักษะและความจ าเป็นของ 
          ความรู้ด้าน IT มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ และจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (Career Path) 
    ๕.๔ ส่งเสริมให้มีบุคลากรเป็นคลังสมองของหน่วยงาน (Think tank) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ลึก รู้กว้าง รู้รอบ  
          สามารถเชื่อมต่อกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ สามารถเป็นเสาหลักคลงัสมองของสังคม 

 



๔๑ 
 

๓.๑ ภำพรวมของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคง                   
ของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศ             
โดยก าเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหา                   
ความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยา
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหา               
จากการค้าประเวณ ี
 เพื ่อให้บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจดังกล่าว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการแปลง                
นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                       
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะที่เหมาะสม  
และเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของครอบครัว              
และลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

 

  
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

๑. พัฒนำศักยภำพสตรี ส่งเสริมควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภำค 

๒. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่ำงจำกเพศโดยก ำเนิดและบุคคลในครอบครัว 

๔. ส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สถำบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภำพบุคคลในครอบครัว 

๕. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิกำรสังคม 

๖. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและด้ำนครอบครัว 

๓. คุ้มครองและพัฒนำอำชีพผู้ประสบปัญหำจำกกำรค้ำประเวณี  



๔๒ 
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๔๓ 
 

 ค าสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๕๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                    
เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในกรม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๓ และวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)    
๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)   
๓. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.)   
๔. ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) ประกอบด้วย กลุ่มอ านวยการ กลุ่มการคลังและพัสดุ กลุ่มบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มสื่อสารองค์กร กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มเลขานุการผู้บริหาร 
๕. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มมาตรการและกลไก 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (สคอ.) และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ศสค.)   
 ทั้งนี้ สคอ. ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาอาชีพ และ ศสค. ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและวิชาการ กลุ่มส่งเสริม              
การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

๖. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล และกลุ่มส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๗. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กสพ.) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มมาตรการ
และกลไก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ 
(กยส./สทพ.) กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) กลุ่มบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) 

๘. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว (กสค.) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มมาตรการและกลไก 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว และศูนย์ปฏิบัติการกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก.สค.) 

 



๔๔ 
 

 
 

แผนภูมวิงกลมแสดงกรอบอัตราก าลังของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

    
 
ตารางแสดงกรอบอัตราก าลัง (คน) จ าแนกตามประเภทบุคลากรและจ านวนบุคลากร 
 

ประเภท 

บุคลากร 

อัตรา 

ก าลัง 

ครอง

ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง

ว่าง 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

ช่วย

ราชการ 

อัตรา 

ก าลัง 

ครอง

ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง

ว่าง 

อัตรา 

ก าลัง 

ครอง

ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง

ว่าง 

๑) ข้าราชการ ๓๑๔ ๒๗๒ ๔๒ ๒๒๓ ๑๙๗ ๒๖ ๙๑ ๗๕ ๑๖ ๖ 

๒) ลูกจ้างประจ า ๑๑๐ ๑๑๐ - ๙ ๙ - ๑๐๑ ๑๐๑ - ๔ 

๓) พนักงาน   

    ราชการ 

๒๗๓ ๒๕๐ ๒๓ ๔๙ ๔๙ - ๒๒๔ ๒๐๑ ๒๓ ๑ 

รวม ๖๙๗ ๖๓๒ ๖๕ ๒๘๑ ๒๕๓ ๒๘ ๔๒๗ ๓๘๘ ๓๙ ๙ 

      ตารางแสดงกรอบอัตราก าลัง (คน) จ าแนกตามจ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ และอายุเฉลี่ย  

ประเภทบุคลากร กรอบตามโครงสร้าง 

(คน) 

จ านวน             

(คน) 

เพศ อายุเฉลี่ย      

(ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑) ข้าราชการ ๓๑๔ ๒๗๒ ๕๒ ๒๒๐ ๔๑ 

๒) ลูกจ้างประจ า ๑๑๐ ๑๑๐ ๔๑ ๖๙ ๕๒ 

๓) พนักงานราชการ ๒๗๓ ๒๕๐ ๖๙ ๑๘๑ ๓๘ 

รวม ๖๙๗ ๖๓๒ ๑๖๒ ๔๗๐ ๔๔ 

ข้อมูล : กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) 

ข้ำรำชกำร
79%

พนักงำนรำชกำร
18%

ลูกจ้ำงประจ ำ
3%

แผนภูมิวงกลมแสดงอัตรำก ำลังสว่นกลำง
ของ สค.

ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้งประจ า

ข้ำรำชกำร
22%

ลูกจ้ำงประจ ำ
24%

พนักงำน
รำชกำร
54%

แผนภูมิวงกลมแสดงอัตรำก ำลังส่วนภูมิภำค ของ 
สค.

ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนกังานราชการ

อัตราก าลัง 
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๓.๒ แผนปฏิบตัิรำชกำรรำยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครวั  
       เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมใหส้ตรีมีควำมมั่นคงและมีคุณภำพชีวิตทีดี่ 
              ๑) เป้ำประสงค ์
                 (๑) สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
                 (๒) สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ทักษะที่เหมาะสม 
                 (๓) สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
             ๒) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
                 (๑) ร้อยละ ๕๐ ของสตรีที่เข้าไปมีบทบาทในการด าเนินงานสร้างสันติภาพ และความมั่นคงปลอดภัย 
                 (๒) ร้อยละ ๒๐ ของสตรีมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
                 (๓) ร้อยละ ๑๕ ของสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
                   (๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการค้าประเวณีเข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางสังคม 
                 (๕) มีมาตรการกลไก ๑ มาตรการกลไกที่คุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิสตรีด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี 
                  (๖) ร้อยละ ๘๐ ของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้าประเวณ ี
                 (๗) ร้อยละ ๘๐ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนโครงการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
                 (๘) ร้อยละ ๘๐ ของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 
                 (๙) ร้อยละ ๘๐ ของสตรีที่จบหลักสูตรการฝึกอาชีพมีงานท า 
               (๑๐) ร้อยละ ๙๐ ของชุมชนที่มีพื้นที่ปลอดภัยส าหรับสตรี และสมาชิกในชุมชน 
               (๑๑) ระดับความส าเร็จที่ ๕ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี   
            ๓) แนวทำงกำรพฒันำ  
    (๑) เสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีไทยทุกกลุ่ม และทุกระดับโดยพัฒนา
ศักยภาพและทักษะให้มีระดับการศึกษา ทักษะ และความรู้ที่ เพียงพอต่อการประกอบอาชีพที่มั่นคง                   
สร้างความมั่นคงและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มเป้าหมายสตรี ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทส าคัญ                 
ในการพัฒนาสังคม พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในทางการเมืองและกระบวนการตัดสินใจ
ในระดับชาติและท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสุขภาพ สุขภาวะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อกลุ่มเป้าหมายสตรี                
ทุกกลุ่มทุกวัยจะมีความตระหนักรู้ในการรักษาสุขภาพ และมีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตอย่างสมดุล 
                (๒) ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา โดยการลดและ                 
ขจัดความรุนแรงต่อสตรี ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมทุกรูปแบบ ส่งเสริมและจัดการศึกษาวิจัย  
และสร้างองค์ความรู้เพื่อลดความรุนแรง และการพิทักษ์สิทธิของเด็กหญิงและสตรีที่ถูกคุกคามทุกรูปแบบ                   
ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน และป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายสตรีที่ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการก้าวสู่ สังคมสูงอายุ                
อย่างมีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรี 
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   (๓) สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรีโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกการพัฒนาสตรีทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และภาคประชาสังคม           
พัฒนาสตรีของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และกลไกสตรีระดับต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 
จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรและกลไกสตรีระดับต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนากลไกที่มีความเข้มแข็งในอนาคตวางแนวทางและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายขององค์กรและกลไก
การพัฒนาสตรีให้สามารถท างานร่วมกันทั้งระหว่างองค์กรสตรีและองค์กรอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงำน/โครงกำร 

 
        เรื่องที่ ๒ ส่งเสริมใหค้รอบครัวมีควำมมั่นคงในทุกมิติ 
       ๑) เป้ำประสงค ์
           (๑) ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

        (๒) ครอบครัวที่มีการกระท าความรุนแรงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
        (๓) เครอืข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 

     ๒) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
         (๑) ร้อยละ ๙๐ ของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
         (๒) ร้อยละ ๓๐ ของครอบครัวที่มีทักษะด้านครอบครัว 
                  (๓) มีนโยบาย ๑ นโยบายครอบครัวที่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกระดับชาติ 
         (๔) มีจ านวนหน่วยงาน ๗๐ หน่วยงานที่น านโยบาย/มาตรการด้านครอบครัวไปสู่การปฏิบัติ         
อย่างเป็นรูปธรรม 
                  (๕) ร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่เป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว 
         (๖) ร้อยละ ๙๕ ของผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ      
จากศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว (๗๖ จังหวัดและกทม.) 
         (๗) ภาคีเครือข่ายจ านวน ๒,๑๐๐ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและ                         

ครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 
กองคุ้มครองและ 

พัฒนาอาชีพ 
๒ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงาน 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้าประเวณี 
กองคุ้มครองและ 

พัฒนาอาชีพ 
๓ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี กองส่งเสรมิความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ 
๔ โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริม 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กองส่งเสริมความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ 
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         (๘) มี ศพค. จ านวน ๕๐ ศพค. ที่ ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน/องค์กร
สาธารณประโยชน ์
         (๙) ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห ์
     ๓) แนวทำงกำรพัฒนำ 
         (๑) พัฒนาศักยภาพครอบครัวในการสร้างและพัฒนาคนให้มีทักษะและความรอบรู้สอดรับ               
กับศตวรรษที่ ๒๑ สามารถวางแผนชีวิตครอบครัวและท าบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยผลักดันนโยบาย/
มาตรการต่าง ๆ สนับสนุนครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อม              
กับมีทักษะทางสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัว               
และยืดหยุ่น การมีความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้น า และการมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองโลกและพลเมือง
ดิจิทัล และมีความเข้าใจในพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม  
      (๒) ส่งเสริมให้มีนโยบายมาตรการเพื่อส่งเสริมครอบครัวคุณภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวในแต่ละช่วงวัยอื่ นได้อย่างมีคุณภาพ ไม่กระทบต่อรายได้และ             
การจ้างงาน สามารถประนีประนอมสัมพันธภาพของสมาชิกครอบครัวระหว่างรุ่น รวมถึงมีการจัดระบบ
สนับสนุนครอบครัวอื่น ๆ ซึ่งจะต้องค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศในการท าบทบาทหน้าที่ในครอบครัว
อย่างเท่าเทียมกัน และรูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย อาทิ ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น 
ครอบครัวผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันล าพัง ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน ครอบครัวผสม และครอบครัววัยรุ่น เป็นต้น  
      (๓) การจัดท าฐานข้อมูลกลางของบุคคลและครอบครัว และน าระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ เพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อน าไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคม
และหลักประกันทางสังคม ตลอดจนการน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายมาตรการทางสังคมที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
               (๔) การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการในส่วนกลางและ               
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการมีระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ 
ต าบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาและมีพื้นที่สาธารณะเพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ 

แผนงำน/โครงกำร 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
๑ โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว กองส่งเสริม 

สถาบันครอบครัว 

 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว 

๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงในครอบครวั 

๕ โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัวแห่งชาติ 



๔๘ 
 

 

          เรื่องที่ ๓ ส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 
๑) เป้ำประสงค ์

(๑) คนไทยทุกเพศ ทุกวัยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(๒) กลไกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศมีความเข้มแข็ง 
(๓) ขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

               ๒) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
      (๑) ร้อยละ ๘๕ ของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
  (๒) มีจ านวน ๑ นโยบาย  มาตรการ กลไกที่ได้ด าเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษส์ิทธิ       
ด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ 

  (๓) มีหน่วยงานจ านวน  ๕ หน่วยงานที่มีการจัดท าข้อมูล จ าแนกเพศ และน าไปใช้ประโยชน ์
       (๔) ร้อยละ ๕๕ ของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ 
           (๕) ร้อยละ ๔๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดสรรงบประมาณที่ค านึงถึง              
มิติเพศภาวะ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงานร่วมกับ สค.) 
           (๖) มีจ านวน ๑ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
           (๗) ร้อยละ ๙๕ ของผู้ร้องเรียนที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง 
และเยียวยา 

     ๓) แนวทำงกำรพัฒนำ 
     (๑) ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นเท่าเทียมกันระหว่างเพศ โดยเน้นที่การปรับ              
เจตคติของคนไทยโดยรวมให้มีค่านิยมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ มีความเป็นธรรมและมีพฤติกรรม                
ที่เหมาะสม สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสื่อแขนงต่าง ๆ เพื่อร่วมรณรงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาสตรีและการรณรงค์สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความเสมอภาคระหว่างเพศ ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมและปรับเจตคติส าหรับเด็กและเยาวชน และก าหนดมาตรการในการวัดระดับความส าเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมอย่างต่อเนื่อง  
     (๒) พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค โดยพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสตรี และก าหนดเงื่อนไขการพัฒนาสตรี

ที ่ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 

๖ โครงการ "Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู ้

ส าหรับสตรีและครอบครัว" 

กองส่งเสริม 

สถาบันครอบครัว 

๗ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 



๔๙ 
 

 

เข้าสู่แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาสตรี
และความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศ 

แผนงำน/โครงกำร  

       เรื่องที่ ๔ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

              ๑) เป้ำประสงค์  
         องค์กรมีประสิทธิภาพมีระบบธรรมาภิบาล 

              ๒) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
          (๑) ร้อยละ ๙๐ ของกระบวนการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง 
          (๒) ระดับความส าเร็จที่ ๕ ในการจดัท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร สค. 
          (๓) ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรที่น าความรู้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ 
          (๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรไม่กระท าผิดวินัย 
          (๕) มีจ านวน ๑๐๐ สื่อสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรท่างช่องทางต่าง ๆ 

         (๖) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สค. ผ่านเกณฑ์           
การประเมิน (ITA) ระดับ ๙๐ คะเนน  

         (๗) ร้อยละ ๙๕ ของความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่แล้วเสร็จ 
         (๘) มีฐานข้อมูลจ านวน ๑ ฐานข้อมลูที่เป็นไปตามมาตรฐานข้อมลูกลางของกระทรวง 
         (๙) มีจ านวน ๙ งานวจิัย/บทความวชิาการด้านสตร ีครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
๑ โครงการขับเคลื่อนกลไกเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

ทางเพศในสังคม 
กองส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างเพศ 

๒ โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๓ โครงการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในชีวิตแก่สตรี 

กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

๔ โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านสตรีกับ 
การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 

กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

๕ โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเพศในสังคม 

กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

๖ กองทุนส่งเสริมความเท่าทียมระหว่างเพศ กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 



๕๐ 
 

 

               ๓) แนวทำงกำรพัฒนำ 
          (๑) จัดท าแผนบริหารจัดการก าลังคน เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร                  
ในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร                  
การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาการอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง              
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการท างาน 
     (๒) ทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจหลักที่ส าคัญ จ าเป็นและมีความคุ้มค่าที่ต้องด าเนินการ              
ทั้งในปัจจุบัน รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม              
ในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะด าเนินการได้เอง รวมถึง
จัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา 
           (๓) ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและทบทวน 
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงขึ้น 
           (๔) จัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมให้ทันสมัยและสากล เป็นที่ยอมรับในการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้ม สถานการณ์ทางสังคม และเชื่อมโยง               
กับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
แผนงำน/โครงกำร  

                 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพคุณภาพ 

การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                         

- ศูนย์ส่งเสรมิจริยธรรมและ                    
ต่อต้านการทุจริต 

- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
- กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ         

- ส านักงานเลขานุการกรม 

๒ โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตร ี
และครอบครัวสู่สังคม 

ส านักงานเลขานุการกรม 

๓ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 



๕๑ 
 

 

๓.๓ ประมำณกำรวงเงินงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๓.๓.๑ ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัตริำชกำร เรื่อง ส่งเสริมให้สตรีมคีวำมมั่นคงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม   งบประมำณ
แผ่นดิน 

รำยได ้  
หน่วยงำน 

เงินกู ้ อื่น ๆ 

เรื่องที ่ โครงกำร 
จ ำนวน ๔ โครงกำร 

๑๕๙,๑๙๓,๐๐๐ ๑๕๙,๑๙๓,๐๐๐ - ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

๑.  
กำรส่งเสริมสตร ี    
ให้มีควำมมั่นคง

และมีคุณภำพชีวิต
ที่ด ี

๑) โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพแก่สตรี
และครอบครัวสู่ควำมยั่งยืนของสตรี      
และครอบครัว 

๑๕๓,๒๖๑,๕๐๐ ๑๕๓,๒๖๑,๕๐๐   - - -  

๒) โครงกำรพัฒนำและขับเคลื่อน 
ระบบงำนด้ำนกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำกำรค้ำประเวณี 

๕,๙๓๑,๕๐๐ 
 

๕,๙๓๑,๕๐๐   - - -  

๓) โครงกำรเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงในชีวิตแก่สตรี 

      

๔) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ด้ำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำค 
ระหว่ำงเพศ 
 

* *     
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่องที่ ๓ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 



๕๒ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม   งบประมำณ
แผ่นดิน 

รำยได้   
หน่วยงำน 

เงินกู ้ อื่น ๆ 

เรื่องที ่ โครงกำร 
จ ำนวน ๗ โครงกำร 

๗๖,๘๐๓,๘๐๐ ๗๖,๘๐๓,๘๐๐ - ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

๒.  
กำรส่งเสริมให้

ครอบครัว       
มีควำมมั่นคง       

ในทุกมิต ิ

๑) โครงกำรขบัเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำสถำบันครอบครัว 

๗,๔๙๘,๗๐๐ ๗,๔๙๘,๗๐๐ - - -  

๒) โครงกำรพัฒนำศักยภำพครอบครัว ๓๑,๒๔๒,๑๐๐ ๓๑,๒๔๒,๑๐๐ - - -  

๓) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลไก 
ด้ำนครอบครัว 

๖,๗๕๘,๒๐๐ ๖,๗๕๘,๒๐๐ - - -  

๔) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว 

๒๓,๗๔๐,๑๐๐ ๒๓,๗๔๐,๑๐๐ - - -  
 

๕) โครงกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
ครอบครัวแห่งชำติ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - -  

๖) โครงกำร "Thai Family Platform 
เพื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับสตรีและครอบครัว" 

๕,๕๖๔,๗๐๐ ๕,๕๖๔,๗๐๐ - - -  

๗) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงใน
ชีวิตแก่สตรี 

      

 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่องที่ ๓ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 



๕๓ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม   งบประมำณ
แผ่นดิน 

รำยได้   
หน่วยงำน 

เงินกู้ อ่ืน ๆ 

เรื่องที่ โครงกำร 
จ ำนวน ๖ โครงกำร 

๓๓,๙๕๕,๐๐๐ ๓๓,๙๕๕,๐๐๐ - ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

๓.  
ส่งเสริม                 

ควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ 

๑) โครงกำรขับเคลื่อนกลไก 
เพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงเพศในสังคม 

๕,๕๕๗,๒๐๐ ๕,๕๕๗,๒๐๐   -   -   -    

๒) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำน 
กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

๒๓,๑๕๒,๒๐๐ ๒๓,๑๕๒,๒๐๐   -   -   -    

๓) โครงกำรเสริมสรำ้งกำรใช้ชวิีตครอบครัว 
ที่ม่ันคงของหญิงไทยกับชำวต่ำงชำติ  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐     

๓) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง           
ในชีวิตแก่สตรี 

๑,๐๓๘,๖๐๐ ๑,๐๓๘,๖๐๐   -   -   -    

๔) โครงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรด้ำนสตรี
กับกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมม่ันคง 

๘๘๒,๒๐๐ ๘๘๒,๒๐๐   -   -   -  

๕) โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อลด 
ควำมเหลื่อมล ้ำทำงเพศในสังคม 

๓,๐๗๔,๘๐๐ ๓,๐๗๔,๘๐๐   -   -   -  

๖) กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียม 
ระหว่ำงเพศ 

- - - - - - 

 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๕๔ 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม   งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้   
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืน ๆ 

เรื่อง โครงการ 
จำนวน ๓ โครงการ 

๒๕๖,๐๖๘,๐๐๐ ๒๕๖,๐๖๘,๐๐๐ - ในประเทศ ต่างประเทศ  

๔.  
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กรตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

๑) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคุณภาพการดำเนินงาน             
ด้านสตรีและครอบครัว 
๑.๑ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว 
๑.๒ การบริหารจัดการการดำเนินงานด้าน
สตรีและครอบครวั  
๑.๓ รายจ่ายบุคลากรด้านสตรแีละครอบครัว 

๒๔๔,๔๕๔,๓๐๐ 
 
 

๔,๕๕๑,๘๐๐ 
 
๓๔,๘๘๑,๑๐๐ 

 
๒๐๕,๐๒๑,๔๐๐ 

๒๔๔,๔๕๔,๓๐๐ 
 
 

๔,๕๕๑,๘๐๐ 
 

๓๔,๘๘๑,๑๐๐ 
 

๒๐๕,๐๒๑,๔๐๐ 

- - -  

๒) โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้าง
พลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม 

๗๑๓,๐๐๐ ๗๑๓,๐๐๐ - - -  

๓) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ดำเนินงานตามภารกิจ 
๓.๑ จัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของ สค. 
๓.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนดำเนินงาน
ตามภารกิจ 

๑๐,๙๐๐,๗๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๗,๙๐๐,๗๐๐ 

๑๐,๙๐๐,๗๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๗,๙๐๐,๗๐๐ 

- - -  



๕๕ 
 

 

ภำคผนวก 
◊ โครงกำรส ำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ 
 
◊ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕       
 
◊ วงเง ินงบประมำณและตัวช ี ้ว ัดโครงกำรตำมแผนปฏิบ ัต ิรำชกำรรำยปี  พ.ศ. ๒๕๖๕                  

ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
 

◊ นิยำมศัพท์เฉพำะ 



๕๖ 
 

 
 



๕๗ 
 

 

โครงกำรส ำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕                      
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ 



๕๘ 
 

 

 
 



๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

งบประมำณด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
วงเงินงบประมำณและตัวชี้วัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2565 ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 1 กำรส่งเสริมสตรีให้มีควำมม่ันคงและมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 
เป้ำประสงค์ :  
1) สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
2) สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม 
3) สตรีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความม่ันคงปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด : 
1) ร้อยละของสตรีที่เข้าไปมีบทบาทในการด าเนินงานสร้างสันติภาพ และความมั่นคงปลอดภัย 
2) ร้อยละของสตรีมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
3) ร้อยละของสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
4) ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการค้าประเวณีเข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางสังคม 
5) จ านวนมาตรการกลไกท่ีคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีด้านการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี 
6) ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและไขปัญหาการค้าประเวณี 
7) ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนโครงการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
8) ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน    
9) ร้อยละของสตรีที่จบหลักสูตรการฝึกอาชีพมีงานท า    
10) ร้อยละของชุมชนที่มีพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับสตรี และสมาชิกในชุมชน 
11) ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 
 



๖๑ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 

ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบ   

ด ำเนินงำน 

งบ           

เงินอุดหนุน 

งบ          

รำยจ่ำยอื่น 

งบ 

ลงทุน 

รวม            

งบประมำณ  

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ควำมย่ังยืนของสตรีและครอบครัว   126,650,700  26,610,800  - - 153,261,500 

  

กคอ. 

(1) พัฒนำทักษะอำชีพแก่สตรีและครอบครัว 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว   

- กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว     

- กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ   

- กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการด าเนิน 

  ธุรกิจแก่สตรี    

- โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ 

  แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว  

เชิง

ปริมำณ 

จ านวนกลุ ่มเป้าหมายได้รับการ

เสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ 

ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 

12,000 

คน 

 

 

 

 

123,574,500 

        

 

 

 

26,610,800  

 

  

 

 

 -   

 

  

 

 

 -   

        

 

 

 

150,185,300  
เชิง

คุณภำพ 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย          

ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ  

80 

(2) กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพอำชีพและ

ธุรกิจดิจิทลัออนไลน์  

- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  

(จัดงานงานแสดงผลงานนวัตกรรมการพัฒนา

อาชีพและการพัฒนาและส่งเสริมต้นแบบอัต

ลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน) 

- ส่งเสริมช่องทางการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล  

(ทอฝัน by พม.)     

 

 

 

เชิง

ปริมำณ 

 

  

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รบัการ

เสรมิสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ความ

ยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 

 1,300 

คน  

            

3,076,200  

   

-  

  

 -  

 

  -  

          

3,076,200  

  

กคอ.  

2. จ านวนประเภทของผลิตภัณฑ์  

มีการพัฒนาคุณภาพให้มีความทันสมัย 

ตรงตามความต้องการของตลาด 

20  

ช้ิน 

3. ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นของ

ผู้ส าเร็จจากการอบรมอาชีพ 

5  

ช่องทาง 



๖๒ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 

ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบ   

ด ำเนินงำน 

งบ           

เงินอุดหนุน 

งบ          

รำยจ่ำยอื่น 

งบ 

ลงทุน 

รวม            

งบประมำณ  

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

(3) เวทีคนเก่งสู่ตลำดแรงงำนสร้ำงอำชีพ 

-  การจัดงานแถลงข่าว การเผยแพร่และ

ประชาสมัพันธ์      

- พัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 

- Smart Job กิจกรรมมุ่งสู่ความเปน็เลศิดา้นอาชีพ     

(4) พัฒนำหลักสูตรเพ่ือยกระดับอำชีพ  

(มหกรรมตลำดนัดสนิค้ำกลุม่อำชีพ)         

เชิง

คุณภำพ 

ร้อยละของกลุม่เป้าหมายได้รบั

การเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่

ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 

ร้อยละ 

 70 

      

2. โครงกำรพัฒนำและขับเคลื่อนระบบงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำกำรค้ำประเวณ ี  5,931,500    -    -    -      5,931,500   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมกำรคุ้มครองและ 

พัฒนำอำชีพประจ ำจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) 

หรือคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด หรือ

ขับเคลื ่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้าประเวณี 

- ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) หรือ

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการคุ้มครอง 

 

เชิง

ปริมำณ 

 

 

  

 

1. ร้อยละของจังหวัดที่มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการคุ ้มครอง

และพ ัฒนาอาช ีพและจ ั ดท  า

แผนปฏิบ ัต ิการจ ังหว ัดในการ

ป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาการ

ค้าประเวณี  

 

 

 

ร้อยละ 80 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

  



๖๓ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 

ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบ   

ด ำเนินงำน 

งบ           

เงินอุดหนุน 

งบ          

รำยจ่ำยอื่น 

งบ 

ลงทุน 

รวม            

งบประมำณ  

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ค้าประเวณี (สนับสนุนงบประมาณให้ พมจ.) 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการ

ปรับปรุง พัฒนาพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค ้ าประ เวณ ี  พ .ศ .  2539 

- ประชุมเชิงปฏิบัต ิการพัฒนากระบวนการ

แนวทางในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที ่ประสบ

ปัญหาจากการค้าประเวณี 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

- ประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการส ่งเสร ิมการพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ค้าประเวณี 

 (2) ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี 

 (3) ประชุมคณะท ำงำนประเมินผลสัมฤทธิ์

ของพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม

กำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539 

 

เชิง

ปริมำณ 

2. แนวทางหรือมาตรการในการ

คุ้มครองช่วยเหลือเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

1 

มาตรการ 

 

5,438,000 
 

  -   
 

- 
 

  -   
 

5,438,000  
 

กคอ.  

3. จ านวนกลุ ่มเป้าหมายที่ได้รับ

ความรู้ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ค้าประเวณี 

ร้อยละ 80 

4. หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วมใน

การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

ร้อยละ 80 

 

เชิง

คุณภำพ 

 

ได้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายและกรอบแนวทางในการ

พัฒนากฎหมาย 

 

กรอบ

แนวทาง 

อย่างน้อย 

1 ด้าน 



๖๔ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 

ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบ   

ด ำเนินงำน 

งบ           

เงินอุดหนุน 

งบ          

รำยจ่ำยอื่น 

งบ 

ลงทุน 

รวม            

งบประมำณ  

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

(4) เสริมสร้ำงกำรเข ้ำถ ึงส ิทธ ิและพัฒนำ

คุณภำพชีว ิต Sex worker (Open House) 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองและพัฒนา

คุณภาพชีว ิตพนักงานบริการ (Sex worker) 

- กิจกรรม Open House เปิดบ้านเพื่อการคุ้มครอง 

สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ Sex worker  

(5) พัฒนำศักยภำพแกนน ำเครือข ่ำยและ

ส่งเสริมกลไกในชุมชนด้ำนกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำกำรค้ำประเวณีในยุคดิจิทัล 

- พัฒนาศักยภาพกลไกการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้าประเวณีในระดับพื้นท่ี  

เชิง

ปริมำณ 

จ านวนชมรมริบบิ้นขาวหรือชมรม    

คบเด็กสร้างบ้านอบอุ่นที่ขยายผล          

ลงระด ับเสร ิมสร ้างภ ูม ิค ุ ้มกัน          

เพ ื ่อป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหา         

การค้าประเวณี  

240 คน  

 
 
 
            

493,500  

  
 
 
 
 -  

 
 
 
 

  -   

 
 
 
 

  -  

 
 
 
            

493,500  

 
 
 
 

 กคอ.  

 

เชิง

คุณภำพ 

 

ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวัง คุ้มครอง ช่วยเหลือ 

และส่งต ่อผ ู ้ประสบปัญหาการ 

ค้าประเวณี 

  

 

ร้อยละ 70 



๖๕ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 

ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบ   

ด ำเนินงำน 

งบ           

เงินอุดหนุน 

งบ          

รำยจ่ำยอื่น 

งบ 

ลงทุน 

รวม            

งบประมำณ  

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

3. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตแก่สตรี  -      -    -    -   -     

 

 

 

 

กสพ.  

(ใช้

งบประมาณ

โครงการ

เสรมิสร้าง

ความมั่นคงใน

ชีวิตแก่สตรี 

ในยุทธศาสตร์

ที่ 3             

การส่งเสริม

ความเสมอ

ภาคระหว่าง

เพศ) 

(1) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือขจัด 

ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไข

ป ัญหาความร ุนแรงต ่อสตร ีในระด ับพื ้นที่    

- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วย 

การจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว 

- ประชุมคณะท างานขับเคลื ่อนและติดตาม

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที ่ท  างาน  

- ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ 

- การประชมุคณะท างานขับเคลื่อนพื้นที่ 

ปลอดภัยส าหรับสตรี  

เชิง

ปริมำณ 

จ านวนชุมชนที ่เข้าร่วมกับ  สค. 

จัดท าพื้นที่ปลอดภัยส าหรับสตรี

เพิ่มขึ้น  

2  

ชุมชน 

   

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

  -  

 

 

 

 

 

 

  -  
 

 

เชิง

คุณภำพ 

1. ผู้หญิงมีความปลอดภัย  

ประสบกับความรุนแรงน้อยลง 

  

ร้อยละ  

20 

2. หน่วยงานในภาครัฐมีปัญหาการ 

ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

(หน่วยงานภาครัฐที่มี GFP ที่รายงาน 

ผลตามมาตรการล่วงละเมิดฯ) 

ไม่เกิน 

ร้อยละ 10  



๖๖ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 

ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบ   

ด ำเนินงำน 

งบ           

เงินอุดหนุน 

งบ          

รำยจ่ำยอื่น 

งบ 

ลงทุน 

รวม            

งบประมำณ  

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

(1) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือขจัด 

ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม 

- การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏบิัตติอ่

สตรีในทุกรูปแบบ 

(ใช้งบประมาณโครงการเสริมสร้างความมั่นคง

ในชีวิตแก่สตรี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างเพศ)  

 

เชิง

ปริมำณ 

 

มีรายงานการด าเนินงาน 

ตามอนุสัญญาฯ ฉบับสมบูรณ์ 

  

 

1 ฉบับ 

  -    -     -    -    -   กสพ.  
เชิง

คุณภำพ 

รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุม 

ทุกประเด็น และมีข้อมูล 

ที่เป็นปัจจุบัน 

 

1 ฉบับ 

4. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ   -    -    -    -    -  

 กสพ.  

(2) เสริมพลังและพัฒนำศักยภำพสตรีให้มี

ส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ   

- สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อส่งเสรมิสถานภาพ

การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตร ี

- กิจกรรมสมัชชาสตรี ประจ าปี 2565           

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการขับเคลือ่นบทบาท

สตรีใหม้ีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ  

 

 

เชิง

ปริมำณ 

 

 

 

 

  

จ านวนสตรี เครือข่ายสตรี บุคคล 

หน่วยงาน ที ่เข้าร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัต ิการเพื ่อพัฒนาศักยภาพ

สตรีให้ม ีส ่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ  

240 คน   -    -    -     -    -  



๖๗ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 

ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบ   

ด ำเนินงำน 

งบ           

เงินอุดหนุน 

งบ          

รำยจ่ำยอื่น 

งบ 

ลงทุน 

รวม            

งบประมำณ  

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

(3) สนับสนุนเครือข่ำยขับเคลื่อนงำน 

ด้ำนกำรพัฒนำสตรี 

- สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินงาน

พัฒนาสตร ี

- ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อการพัฒนาสตร ี

(4) กำรจัดกจิกรรมเนื่องในวันส ำคัญของสตรี  

- กิจกรรมวันสตรสีากล ประจ าปี 2565 

-  การจัดงานวันสตรีไทย ประจ าปี 2565 

(ใช้งบประมาณโครงการเสรมิสร้างความมั่นคง

ในชีวิตแก่สตรีในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างเพศ) 

เชิง

คุณภำพ 

กลุ่มเป้าหมายสามารถน าหลักสูตร

ส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วม

และการตัดสินใจของสตรีไปใช้

ด  า เน ินงานด ้ านการส ่ ง เสริ ม

สถานการณ์การมีส ่วนร่วมและ 

การตัดสินใจของสตรี 

ร้อยละ 60        

รวมวงเงินทั้งสิ้น 132,582,200  26,610,800   -  - 159,193,000 

 

 

 

 



๖๘ 
 

 

วงเงินงบประมำณและตัวชี้วัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2565 ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

แผนปฏิบัติรำชกำร    เรื่องที่ 2 กำรส่งเสริมให้ครอบครัวมีควำมม่ันคงในทุกมิติ 

เป้ำประสงค์ :  
1) ครอบครัวมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) ครอบครัวที่มีการกระท าความรุนแรงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
3) เครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด :      
1) ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง   

2) ร้อยละครอบครัวที่มีทักษะด้านครอบครัว  
3) จ านวนนโยบายครอบครัวที่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกระดับชาติ 
4) จ านวนหน่วยงานที่น านโยบาย/มาตรการด้านครอบครัวที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
5) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว 
6) ร้อยละของผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  
    (76 จังหวัด และ กทม.)  
7) จ านวนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวเพ่ิมข้ึน 
8) จ านวนของ ศพค. ที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ 
9) ร้อยละของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

 



๖๙ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รำยจ่ำยอื่น 
งบ 

ลงทุน 
รวม

งบประมำณ 

1. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสถำบันครอบครัว   7,498,700  -  -  - 7,498,700 

กสค. 

(1) พัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์
ครอบครัวสู่กำรปฏิบัติ 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อหารือแนวทางบูรณาการ
ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (Family Friendly Society) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการหารือแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อนครอบครัว 
- การพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการด้านครอบครัว  
- สมัชชาครอบครัว (การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัด (76 จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร/การประชุม        
สมัชชาครอบครัวระดบัชาติ ประจ าปี 2565) 
(2) กำรส่งเสริมกลไกและพัฒนำเคร่ืองมือในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สถำบันครอบครัว 
- การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 
(76 จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร                                  
- การพัฒนาศักยภาพการให้ค าปรกึษาเพื่อนครอบครัว 
- กิจกรรมเปดิตัวระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line 
  

 
 
 
 
 
 

เชิง
ปริมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1. จ  า นวนประชากร
เป้าหมายที ่ม ีส ่วนร่วม  
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ข ับเคล ื ่อนการพัฒนา
สถาบันครอบครัว  

 
2,000  
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,498,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,498,700 
 
2. จ านวนหน่วยงานที่
ข ั บ เคล ื ่ อนนโยบาย/
มาตรการ/แผนปฏิบัติ
การด้านครอบครัวไปสู่
การปฏ ิบ ัต ิอย ่างเป็ น
รูปธรรม 

 
70 

หน่วยงาน 
 



๗๐ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รำยจ่ำยอื่น 
งบ 

ลงทุน 
รวม

งบประมำณ 
(3) กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้           
เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                   
- การนิเทศก์ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 
4) เสริมสร้ำงหลักประกนัควำมมัน่คงของครอบครัว 
- การพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ประจ าท้องที ่กรรมการและเจา้หน้าท่ีสมาคม
การฌาปนกิจสงเคราะห์ และการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  
- จ้างเหมาเจา้หนา้ที่ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย (นิติกร) 2 อัตรา    

 
เชิง

คุณภำพ 
 

 

 
ร้อยละครอบครัว              
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเขม้แข็ง 

 
ร้อยละ  

90 

      

2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครอบครัว  6,892,100 24,350,000  -  - 31,242,100 

กสค. 

(1) พัฒนำศักยภำพครอบครัว  
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสมัพันธภาพของครอบครัว   
- เงินอดุหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  7,149 ศูนย์   
(2) กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้เวลำร่วมกันของครอบครัว 
- งานวันแห่งครอบครัว/วันแห่งความรัก/พาลูกจูงหลาน
เข้าโบสถ์ วัด มสัยดิ/วันส าคัญของครอบครัว 
 - กิจกรรมรณรงค์งานวันแห่งครอบครัว (ส่วนกลาง) 
 - กิจกรรมส่งเสรมิการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัว 
(3) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนด้ำนครอบครัว 

 
เชิง

ปริมำณ 

 
จ านวนสมาชิกครอบครัว
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัว 

 
50,000 

คน 

 
 
 
 

6,892,100 

 
 
 
 

24,350,000 

 
 
 
 
 - 

 
 
 
 
 -  

 
 
 
 

31,242,100  
เชิง

คุณภำพ 

 
ร้อยละครอบครัวทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเขม้แข็งด้าน
สัมพันธภาพ 

 
ร้อยละ 
74.5 



๗๑ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รำยจ่ำยอื่น 
งบ 

ลงทุน 
รวม

งบประมำณ 

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลไกด้ำนครอบครัว 6,758,200  -  -  - 6,758,200 

 
กสค. 

 
(1) พัฒนำศักยภำพกลไกด้ำนครอบครัว 
- กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวดั   
   เชิง

ปริมำณ 

 
1. จ านวนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ต้นแบบ  
  

878  
แห่ง 

6,758,200   -  -  - 6,758,200 

 
2. จ านวนทีมวิทยากร
ด้านครอบครัวระดับ
จังหวัด มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
ครอบครัวในระดับพื้นท่ี 
  

76 
 จังหวัด 
(878 

อ าเภอ) 

เชิง
คุณภำพ 

ร้อยละครอบครัวผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเขม้แข็ง 
  

   
 ร้อยละ  

90 
 

  



๗๒ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รำยจ่ำยอื่น 
งบ 

ลงทุน 
รวม

งบประมำณ 

4. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำควำมรุนแรงในครอบครัว  23,740,100  -  -  - 23,740,100 

 
 
 

กสค. 

(1) พัฒนำศักยภำพทีมสหวชิำชพีและเครือข่ำย       
ตำมกฎหมำยด้ำนควำมรุนแรงในครอบครัว  
- เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติฯ 
- ทบทวนแนวทางและรูปแบบการท างานของทีมสห
วิชาชีพเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว 
(2) สร้ำงทัศนคติควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประชำชนเพ่ือ
ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
- รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
- สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง 
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
- การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 
(3) พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยระดับพ้ืนที่ 
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง (76 จังหวัด) 

เชิง
ปริมำณ 

 1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 15,000 
คน  

           
23,740,100  

   
-  

 
  -  

 
  -  

        
23,740,100  

2. จ านวนเจ้าหน้าท่ีที่
ได้รับความรู้ในการ
คุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวและ
การเผยแพร่ความรู้ใน
การป้องกันความรุนแรง
ในครอบครัว 

 

 

 

 60 คน   

3. จ านวนเยาวชนท่ี
ได้รับความรู้ในการ
ป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว 

300 คน 



๗๓ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รำยจ่ำยอื่น 
งบ 

ลงทุน 
รวม

งบประมำณ 

(4) สื่อสร้ำงสรรค์เพ่ือสังคมไทย 
- ผลิตสื่อรณรงค์ยุตคิวามรุนแรงตอ่เด็ก สตรี และบคุคลใน
ครอบครัว 
- ผลิตสื่อเอกสารวิชาการด้านครอบครัวและรายงาน
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 
(5) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันกำรกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว 
 - ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว   
 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 - การเสรมิสร้างทักษะเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับชุมชน 
(6) เสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรป้องกันควำมรุนแรงใน
ครอบครัวให้เยำวชน   
(7) จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 

เชิง
คุณภำพ 

1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ท ี ่ เข ้ าร ่วมโครงการมี
ความรู ้ในการคุ ้มครอง
ช่วยเหลือผู ้ถ ูกกระท า
ด ้ วยความร ุ นแรงใน
ครอบคร ั ว  และกา ร
เผยแพร่ความรู ้ในการ
ป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัวผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 

      
 
2. ร้อยละของพื้นที ่         
ที่มีความรุนแรงใน
ครอบครัวลดลง 

 
ร้อยละ 20 



๗๔ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รำยจ่ำยอื่น 
งบ 

ลงทุน 
รวม

งบประมำณ 

5. โครงกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศด้ำนครอบครัวแห่งชำติ    2,000,000    -    -    -      2,000,000  

 
 

 กสค.  

กำรส ำรวจสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งของครอบครัว 
- การประชุมช้ีแจงแนวทางการส ารวจและน าเข้าข้อมลู
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว  
- ส ารวจสถานการณ์ความเขม้แข็งของครอบครัว 

เชิง
ปริมำณ 

มีระบบข้อมลูความ
เข้มแข็งของครอบครัว  

 1  
ระบบ  

             
2,000,000  

   
-  

 
  -  

   
-  

          
2,000,000  

เชิง
คุณภำพ 

ร้อยละของจังหวัดที่
บันทึกข้อมูลความ
เข้มแข็งของครอบครัว  

ร้อยละ  
90 

6. โครงกำร "Thai Family Platform เพื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับสตรีและครอบครัว"   -    -    -     5,564,700   5,564,700  

 
 

 กสค.  

 - พัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว เพื่อรองรับ platform 
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการคุม้ครองช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 
- จัดหาครุภณัฑ์ Hardware เพื่อรองรับ Platform 
- จัดท า E-learning เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว 

เชิง
ปริมำณ 

 
มี platform  
เพื่อการเรยีนรูส้ าหรับ
ครอบครัว  

 1 
platform  

   
-  

  
 -  

  
 -  

             
5,564,700  

          
5,564,700  

เชิง
คุณภำพ 

 
ร้อยละของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางข้ึนไป 
 
  

ร้อยละ 80 



๗๕ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที ่

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รำยจ่ำยอื่น 
งบ 

ลงทุน 
รวม

งบประมำณ 

7. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตแก่สตรี   -    -    -    -     -  

 
 

 กสพ.  

ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือขจัดปญัหำควำมรุนแรงใน
สังคม 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นท่ี 
- การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนพ้ืนท่ีปลอดภัยส าหรบั
สตรี      
(ใช้งบประมาณโครงการเสรมิสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่
สตรี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสรมิความเสมอภาค
ระหว่างเพศ) 

เชิง
ปริมำณ 

ร้อยละของเครือข่าย      
ที่เข้าร่วมกิจกรรม          
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหา
ด้านสตรี การพัฒนา
ศักยภาพสตรี                
การคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิ และการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหวา่ง
เพศในระดับพื้นท่ี  

ร้อยละ 80 

  -    -    -    -    -  

เชิง
คุณภำพ 

 
ร้อยละของเครือข่ายที่
เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดต่อให้แก่สตรี 
ชุมชนในพื้นที่ได้   

ร้อยละ 50 

รวมวงเงินทั้งสิ้น 46,889,100 24,350,000  - 5,564,700  76,803,800 



๗๖ 
 

 

วงเงินงบประมำณและตัวชี้วัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2565 ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 3 กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

เป้ำประสงค์ :  
1) คนไทยทุกเพศ ทุกวัย มีเจตคติท่ีดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
2) กลไกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศมีความเข้มแข็ง 
3) ขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ตัวช้ีวัด : 
1) ร้อยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
2) จ านวนนโยบาย มาตรการ กลไกที่ได้ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ 
3) จ านวนหน่วยงานที่มีการจัดท าข้อมูลจ าแนกเพศ และน าไปใช้ประโยชน์ได้   
4) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ 
5) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดสรรงบประมาณที่ค านึงถึงค านึงถึงมิติเพศภาวะ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินงานร่วมกับ สค.)   
6) จ านวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
7) ร้อยละของผู้ร้องเรียนที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยา



๗๗ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

1. โครงกำรขับเคลื่อนกลไกเพ่ือลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงเพศในสังคม      5,557,200   -    -     -  5,557,200  

 
 

 กสพ.  

(1) ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำ
งบประมำณที่ค ำนึงถึงมิติเพศภำวะ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณที่
ค านึงถึงมิติเพศภาวะ  
- ประชุมคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการ
จัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิตเิพศภาวะ 

เชิง
ปริมำณ 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึง
เพศภาวะ 

ร้อยละ  
80  

              
617,700  

 
  -  

   
-  

   
 -  

               
617,700  

เชิง
คุณภำพ 

หน่วยงานภาครัฐมีการจดัท า
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศ
ภาวะ 

ร้อยละ  
20  

(2) พัฒนำองค์ควำมรู้และรวบรวมข้อมูลด้ำนกำร 
ยุติกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
- ประชุมคณะกรรมการคดัเลือกผลงานวิชาการ
ด้านการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ 
- ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องยุติการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
- จ้างรวบรวมข้อมูล 
(3) เสริมพลังสร้ำงควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ  
- ผลักดนัมาตรการส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(4) พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนตำมพระรำช 
บัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 

 
 
 

เชิง
ปริมำณ 

1. ผู้ร่วมโครงการมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

ร้อยละ  
80 

 
 
 
 

4,939,500 

 
 
 
 

  -  

 
 
 
 

  -   

 
 
 
 

  -    

 
 
 
 

4,939,500 

 
 
 
 

 กสพ.  
2. มีผลงานวิชาการที่มมีาตรฐาน 5 เรื่อง 

3. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 



๗๘ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตัิงานตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 
- จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ตามพระราชบัญญัต ิ              
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 
(5) กำรประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำ
เทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558  
- การประชุมคณะกรรมการวินิจฉยัการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
- การประชุมคณะอนุกรรมการวินจิฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(6) สนับสนุน ผลักดัน และติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558  
- สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 
- ผลักดันและตดิตามการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ             
พ.ศ. 2558 

  

4. ร้อยละของค าร้องเรียนท่ีได้รับ
การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

รัอยละ  
100 

 

เชิง
คุณภำพ 

 

ร้อยละของผูร้้องเรียนไดร้ับการ
คุ้มครอง ป้องกันไม่ให้ถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 
 

ร้อยละ 
 80 



๗๙ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

2. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 9,000,400 3,600,000 10,551,800  - 23,152,200 

  

กสพ. 

(1) ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรสง่เสริม        
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 
-  ขับเคลื่อนงานตามพันธกรณีและกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสตรี พ.ศ. 2563 - 2565 
(2) เสริมพลังและพัฒนำศักยภำพสตรี          
ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ   
- สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อส่งเสรมิสถานภาพการ
มีส่วนร่วมและการตดัสินใจของสตรี 
- กิจกรรมสมัชชาสตรี ประจ าปี 2565 
- การประชมุเชิงปฏิบตัิการขับเคลือ่นบทบาทสตรี
ให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ 
(3) สนับสนุนเครือข่ำยขับเคลื่อนงำนด้ำนกำร
พัฒนำสตรี 
- สนบัสนนุเงินอดุหนนุเพื่อการด าเนนิงานพัฒนาสตร ี
- ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม               
เพื่อการพัฒนาสตร ี

เชิง
ปริมำณ 

1. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับ        
การติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดา้นสตรี            
พ.ศ. 2563 - 2565 

19  
กระทรวง 

9,000,400 3,600,000 10,551,800  - 23,152,200 

2. จ านวนสตรี เครือข่ายสตรี 
บุคคล หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรีให้มสี่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ   

240  
คน 

3. จ านวนสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม
สมัชชาสตร ี

920  
คน 

4. จ านวนสตรีที่เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบทบาท
สตรีใหม้ีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ 

200 
 คน 

เชิง
คุณภำพ 

1. แนวทาง/แผนงาน/โครงการ
ตามกรอบความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเกดิการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

 
อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 



๘๐ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

(4) กำรจัดกจิกรรมเนื่องในวันส ำคัญของสตรี  
- กิจกรรมวันสตรสีากล ประจ าปี 2565 
- การจัดงานวันสตรีไทย ประจ าป ี2565 
(5) กำรประชุมเอเปคด้ำนสตรีและเศรษฐกจิ 
ประจ ำปี 2565 (Women and the Economy 
Forum 2022: WEF 2022)  
- การประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ 
ประจ าปี 2565  
(Women and the Economy Forum 2022: 
WEF 2022)  

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสตรี พ.ศ. 2563 -2565 

 
ร้อยละ 60 

3. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าหลกัสตูร 
ส่งเสรมิสถานภาพการมสี่วนร่วมและ 
การตัดสินใจของสตรีไปใช้ด าเนิน 
งานด้านการส่งเสริมสถานการณ์การ 
มีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี 

ร้อยละ 
 60 

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากข้อเสนอ 
สมัชชาสตรี เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย 
มาตรการที่น าไปพัฒนาศักยภาพสตร ี

1  
ข้อเสนอ 

3. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรใช้ชวิีตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชำวต่ำงชำติ  250,000  -  -  - 250,000 

  
กยผ. 

เสริมสร้ำงกำรใช้ชีวิตครอบครัวที่มัน่คงของหญิงไทย 
กับชำวต่ำงชำติ (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ)  
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทย        
ทีแ่ต่งงานกับชาวต่างชาติ                                 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม     
แก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 

 
เชิง

ปริมำณ 

1. จ านวนหญิงไทย และประชาชนทั่วไป 
ที่มีความสนใจหรือมีความประสงค์
ที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในตา่งประเทศ 
หรือแต่งงานกับชาวต่างชาติ ไดร้ับ
การอบรมแนวทางการใช้ชีวิตสิทธิ
และกฎหมายที่เกีย่วข้องต่อการใช้
ชีวิตในต่างประเทศ 

40  
คน  

250,000  -  -  - 250,000 



๘๑ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

  2. จ านวนอาสาสมคัรเครือข่าย
หญิงไทยในต่างประเทศได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ
ให้ค าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบปญัหา      

40  
คน 

      

 
 
 

เชิง
คุณภำพ 

1. หญิงไทย และประชาชนท่ัวไปที่
มีความสนใจหรือมีความประสงคท์ี่
จะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
หรือแต่งงานกับชาวต่างชาติ มีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องสิทธติามกฎหมาย 
วิธีการเข้าถึงสิทธิและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้
ชีวิตในต่างประเทศ การป้องกัน
การถูกกระท าความรุนแรงทุกรูปแบบ 
รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้
ชีวิตร่วมกันกับชาวต่างชาติ  

ร้อยละ 80 
(จ านวน  
40 คน) 

2. อาสาสมัครเครือข่ายหญิงไทย
ในต่างประเทศ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มทักษะ ตระหนักถึง
คุณคา่ของตนเองและสามารถพึ่งพา 

อย่างน้อย 3 
เครือข่าย 



๘๒ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

ตนเองได้ และน าไปสู่การสร้างและ 
ขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการให ้
ความช่วยเหลือหญิงไทย ทั้งที่พ านัก 
อยู่ในประเทศและต่างประเทศ 

4. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตแก่สตรี 1,038,600  -  -   - 1,038,600 

 
กสพ. 

ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือขจัดปญัหำ         
ควำมรุนแรงในสังคม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการท างาน   
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อป้องกันและ       
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นท่ี   
- ประชุมคณะอนุกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการจดัความรุนแรงต่อสตรแีละความรุนแรง
ในครอบครัว 
- ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
การล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน  

เชิง
ปริมำณ 

1. มีบริการของชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้หญิงกลุม่เสี่ยง 

3 
 บริการ 

1,038,600  -  -  - 1,038,600 

2. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมกับ สค. จัดท า 
พื้นที่ปลอดภัยส าหรบัสตรีเพิ่มขึ้น  

2 
 ชุมชน 

เชิง
คุณภำพ 

1. ผู้หญิงมีความปลอดภัย  
ประสบกับความรุนแรงน้อยลง  

ร้อยละ  
20  

2. หน่วยงานในภาครัฐมีปญัหา
การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม      
ทางเพศ 

ไม่เกินร้อยละ 
10 (หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมี 
GFP ที่

รายงานผล
ตามมาตรการ
ล่วงละเมิดฯ) 



๘๓ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

- การประชุมอนุกรรมการขับเคลือ่นการปฏิบัติ
ตามอนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ 
- การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนพ้ืนท่ีปลอดภัย
ส าหรับสตรี  

5. โครงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรด้ำนสตรีกับกำรส่งเสริมสันตภิำพและควำมมั่นคง 882,200  -  -   - 882,200   

ขับเคลื่อนงำนตำมมำตรกำรด้ำนสตรีกับกำร
ส่งเสริมสันตภิำพและควำมมัน่คง 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเสริมพลังสตรีใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
- จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ประสานงานด้าน
เด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ 
ความมั่นคง  
 
 
  

เชิง
ปริมำณ 

จ านวนสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทราบช่องทางในการเข้าถึงสิทธิ
และบริการทางสังคมทีภ่าครัฐ 
จัดให้  

ร้อยละ  
80  

(จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย

ที่เข้าร่วม
ประชุมฯ)   

882,200  -  -  - 882,200 กสพ. 

เชิง
คุณภำพ 

มีการด าเนินงานตามมาตรการ
และแนวทางปฏิบัตดิ้านสตรีกับ
การส่งเสริมสันตภิาพและ 
ความมั่นคง  

1  
มาตรการ 



๘๔ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

6. โครงกำรพัฒนำระบบตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงเพศในสังคม   -   -  -  3,074,800 3,074,800 

กสพ   

พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือลดควำมเหลื่อมล ำ้ทำงเพศใน
สังคม  
- จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบการตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล ้า
ทางเพศในสังคม 

เชิง
ปริมำณ 

มีระบบการตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าทางเพศในสังคม 

1 

 -  -  - 3,074,800 3,074,800 

เชิง
คุณภำพ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
วิเคราะห์แนวทางในการผลักดัน 
และขับเคลื่อนงานเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้าทางเพศในสังคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. มีรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล ้า
ทางเพศในสังคมที่เป็นเอกภาพ  

1 

7. กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำทียมระหว่ำงเพศ  -  - 5,000,000  - 5,000,000 

กสพ. 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกองทุน
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

เชิง
ปริมำณ 

1. จ านวนผู้เสยีหายจากการถูก
เลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศที่ได้รับการชดเชยและ
เยียวยา 

9 ราย  -  - 5,000,000  - 5,000,000 



๘๕ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) 
 

หน่วยงำน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

 

 

2. จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ 

16  
องค์กร 

      

 
 
 

เชิง
คุณภำพ 

1. ผู้เสียหายจากการถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ที่ได้รับการชดเชยและเยียวยา 

ร้อยละ  
90 

2. เครือข่าย (หน่วยงาน/องค์กร) 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ที่ก าหนด 

60 

รวมวงเงินทั้งสิ้น   16,728,400  3,600,000 15,551,800 3,074,800 38,955,000 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 

วงเงินงบประมำณและตัวชี้วัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2565 ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ :  

องค์กรมีประสิทธิภาพ มีระบบธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด :  
1) มีร้อยละของกระบวนการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง 
2) ระดับความส าเร็จในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร สค. 
3) ร้อยละของบุคลากรที่น าความรู้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ 
4) ร้อยละของบุคลากรไม่กระท าผิดวินัย 
5) จ านวนสื่อสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ   
6) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สค. ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA)   
7) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่แล้วเสร็จ 
8) จ านวนฐานข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลกลางของกระทรวง 
9) จ านวนงานวิจัย/บทความวิชาการด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 

 

 

 

 



๘๗ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพคุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรีและครอบครัว  601,400  -  -  - 601,400 

สลก.  
และ  
ศจท. 

(11) พัฒนำบุคลำกร 
- พัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐส าหรบั
ศตวรรษที่ 21 
- พัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ "Spirit สค." 
- ส่งเสริมศักยภาพพนักงานราชการพร้อมรับ            
การเปลีย่นแปลง 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบตังิาน 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สค. (ITA) 

เชิง
ปริมำณ 

ร้อยละของบุคลากรที ่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  
80 

601,400  -  -  - 601,400 

เชิง
คุณภำพ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในการจดักิจกรรม 

ร้อยละ  
80 

2. โครงกำรสื่อสำรองค์กรเพ่ือเสริมสร้ำงพลังด้ำนสตรีและครอบครัวสู่สังคม  713,000  -  -  - 713,000 

สลก. 

 - ปฏิบัติการข่าวสารด้านสตรีและครอบครัวส่งเสริม
การรับรูส้รา้งความเข้าใจแก่ประชาชน  

(จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
และทางสถานีวิทยุ) 

เชิง
ปริมำณ 

1. จ านวนครั้งในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์งานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

10 

 ครั้ง/ตอน 

375,000  -  -  - 375,000 2. จ านวนช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์งานด้านสตรีและ
ครอบครัว 

2  

ช่องทาง 



๘๘ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

เชิง
คุณภำพ 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สตรีและครอบครัวมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการประชาสัมพันธ์  

มีแผนการ
ประชา 

สัมพันธ์
ประจ าปี  

 - ออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 - เสวนาสัญจรพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและ         
ประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครวั 

เชิง
ปริมำณ 

ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

200 คน 

338,000  -  -  - 338,000 สลก. 

เชิง
คุณภำพ 

ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสตรีและครอบครัว  

ร้อยละ 80 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพคุณภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรีและครอบครัว 3,950,400  -  -  - 3,950,400 

กพร. 

(10) กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
- ประชุมชี้แจงทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กร
ประจ าป ี
- ประชุมคณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาองค์กร 

เชิง
ปริมำณ 

ร้อยละของกิจกรรมหลักตาม
โครงการสามารถด าเนินงานได้
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 
100 

369,800  -  -  - 369,800 
เชิง

คุณภำพ 
 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ และค ารับรอง      
การปฏิบัตริาชการ                 
2. ระดับความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏบิัติงาน 
  

4 



๘๙ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

(1) ถ่ำยทอดนโยบำยเพ่ือเตรียมกำรขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(2) พัฒนำกำรออกแบบนโยบำยภำครัฐในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสตรี ครอบครัว และควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ 
(3) พัฒนำกลยุทธ์เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(4) ประชมุเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร
และงบประมำณประจ ำปี 
(5) กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรี
และครอบครัว 
- ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว  
- ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัวในระดับพ้ืนท่ี 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงาน
ด้านสตรีและครอบครัว 
(7) จัดงำนนวัตกรรมด้ำนสตรีและครอบครัว 

เชิง
ปริมำณ 

1.  ร้อยละของบุคลากร สค. 
รับทราบนโยบายและแนวทางใน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของ สค. ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ร้อยละ  
80 

1,825,100  -  -   - 1,825,100 กยผ. 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
สค. เข้าร่วมการจดัท ากรอบการ
จัดท าแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณประจ าปี  

ร้อยละ 
100 

3. มีรายงานแผนงาน งบประมาณ 
และตดิตามประเมินผล  

1 ฉบับ 

4. จ านวนของข้อเสนอแนะจาก
การติดตามประเมินผลได้ถูก
ถ่ายทอดใหห้น่วยงานในสังกดัทราบ 

1 ข้อเสนอ 
แนะ 

เชิง
คุณภำพ 

1. ร้อยละของความส าเรจ็ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สค.และ
ถ่ายทอดแก่บุคลากร สค. เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
100 



๙๐ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
สค. ที่จัดท าแผนงาน/โครงการ
ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณได้
แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่ม ี
การขับเคลื่อนส าเร็จตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ  
80 

4. ร้อยละของข้อเสนอแนะจาก
การติดตามประเมินผลได้ถูก
ถ่ายทอดใหห้น่วยงานในสังกัดทราบ 

ร้อยละ 
100 

(6) พัฒนำงำนด้ำนสตรีและครอบครัวเพ่ือรองรับ
แผนแม่บทตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
- เอกสารแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนางานด้านสตรีและ
ครอบครัวเพื่อรองรับแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

เชิง
ปริมำณ 

1. รายงานสรุปเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกจิของหน่วยงาน  

1  
ฉบับ 

486,400  -  -  - 486,400 กยผ. 

2. รายการแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 

1  
ฉบับ 

เชิง
คุณภำพ 

ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่มี
การขับเคลื่อนส าเร็จตามแผนท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ  
80 



๙๑ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

(8) กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัวให้เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ครบวงจรด้ำน
สตรีและครอบครัว (Learning Center) 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัท าแนวทางการ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อน learning Center สู่ชุมชน  
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อส่งเสรมิสร้างเครือข่าย
ในพื้นที่เพ่ือขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน  
(โอนให้ศูนย์ฯด าเนินงาน) 
- อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรูส้ าหรับวิทยากรประจ า 
Learning Center  
- การพัฒนาสื่อสรา้งสรรค์ส าหรับ Learning Center  
สู่ชุมชน 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อถอดบทเรียนการ
ขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน 
- จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
จ านวน 1 อัตรา (15,000 บาท X 12 เดือน) 

 
 

เชิง
ปริมำณ 

1. จ านวนศูนยแ์ห่งการเรยีนรู้ครบ
วงจรด้านสตรีและครอบครัว  

8 ศูนย์ 

969,100  -  -  - 969,100 กคอ. 

2. มีมาตรฐานการด าเนินงานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว (ฉบับปรับปรุง) 

1 ฉบับ 

เชิง
คุณภำพ 

1. ร้อยละของภาคเีครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานให้
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร
ด้านสตรีและครอบครัว   

ร้อยละ 70 

2. ระดับความส าเร็จในทวบทวน
และปรับปรุงมาตรฐานการ
ด าเนินงานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

ร้อยละ 70 



๙๒ 
 

 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 (หน่วย : บำท) หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอื่น 

งบ 
ลงทุน 

รวม
งบประมำณ 

(9) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจและ
ประเมินผลมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
สตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรี 
และครอบครัว 

เชิง
ปริมำณ 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ได้รับการตรวจและ
ประเมินผลและผ่านเกณฑต์าม      
ที่ก าหนด 

 8  
แห่ง 

300,000  -  -  - 300,000 กคอ. 

เชิง
คุณภำพ 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว           
มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ด าเนินงานตามมาตรฐานฯ 

ร้อยละ  
90 

๓. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  -  -  -  3,000,000 3,000,000 

 
 

กยผ. 

จัดซ้ือระบบเครือข่ำยไร้สำยของกรมกิจกำรสตรี      
และสถำบันครอบครัว 

เชิง
ปริมำณ 

ระดับความส าเร็จของการจัดซื้อ
ระบบเครือข่ายไร้สายของกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ร้อยละ 
100 

 -  -  - 3,000,000 3,000,000 

เชิง
คุณภำพ 

ร้อยละของระบบเครือข่ายไร้สาย
ของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ 
100 

รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,264,800  -  - 3,000,000 8,264,800 

 



๙๓ 
 

 

ภำคผนวก ๓  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

ที ่ ศัพท ์ ควำมหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรส่งเสริมให้สตรีมีควำมมั่นคงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
๑ สตรี  สตรีอายุ ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป 

๒ เยาวสตร ี สตรีอายุ ตั้งแต่ ๑๕ – ๒๕ ปี 

๓ การส่งเสริม กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างาน รวมถึง 
การให้บริการ ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมูล การช่วยเหลือ และสนับสนุน
ทรัพยากรด้านงบประมาณ และองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถพึ่งพาตนเองได ้

๔ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ระดับท้องถิ่น 

การที่กลุ่มเป้าหมาย (สตรี) มีความสนใจ หรือมีโอกาสเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการเมืองเพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เริ่มตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมลงมือปฏิบัติ  โดยอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง (เช่น ลงสมัคร/เข้ารับ           
การคัดเลือกทางการเมืองระดับท้องถิ่น) หรือทางอ้อม (เช่น มีส่วนร่วมต่อการคิด 
และตัดสินใจในทางการเมืองระดับท้องถิ่น/พื้นที่สาธารณะ) 

๕ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีที่เข้าไป  
มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชนสตรี ผู้น า/แกนน าสตรี ในองค์กรชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
ผู้น ากลุ่มอาชีพสตรี/อาสาสมัครสตรี หรือสตรีที่มีความสนใจในทางการเมือง
ระดับท้องถิ่น หรือมีแนวโน้มจะตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 

๖ สตรีมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการฝึกทักษะอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ในสถาบันและในชุมชน (โดยนับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการไม่ซ้ ากลุ่มเดิม) 

๗ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สตรี เยาวสตรี ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เช่น ยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ  
ไม่มีงานท า) และผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี 

๘ ผู้ได้รับผลกระทบจากการ 
ค้าประเวณ ี

ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณีที่เข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายของ 
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และบริการของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

๙ สตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวทั้งในสถาบันและในชุมชนซึ่งจบการฝึกอบรมภายในเดือนมิถุนายน
ของปีงบประมาณ โดยยกเว้นผู้ฝึกอาชีพเพื่ออาชีวะบ าบัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) และกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง 
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๑๐ 
 
 

 

สตรีที่จบหลักสูตรการฝึกอาชีพ
และมีงานท า 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ในสถาบันซึ่งจบการฝึกอบรมภายในเดือนมิถุนายนของปีงบประมาณ
โดยยกเว้นผู้ฝึกอาชีพเพื่ออาชีวะบ าบัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต (ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้) และกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง 

๑๑ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีเเละครอบครัวในชุมชน ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  
ได้ด าเนินการส่งเสริมเเละสนับสนุน 

๑๒. บริการของชุมชน  การด าเนินงานที่เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 

๑๓. ผู้หญิงกลุ่มเสี่ยง  
 

เด็ก สตรีกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงจะถูกกระท าความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกเอาเปรียบ หรือการเข้าไม่ถึงสิทธิ เช่น สตรีพิการ 
ผู้ต้องขังหญิง สตรีชนเผ่า สตรีในพื้นที่มีความขัดแย้ง (สตรีชายแดนใต้)  
แม่เลี้ยงเดี่ยว 

๑๔.  ผู้หญิงมีความปลอดภัย  
ประสบกับความรุนแรงน้อยลง   

จ านวนสตรีหรือชุมชนที่ด าเนินการพื้นที่ปลอดภัยร่วมกับ สค. 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรส่งเสริมให้ครอบครัวมีควำมมั่นคงในทุกมิติ 
๑๕. ครอบครัว บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ฉันสามีภริยา หรือมีความผูกพัน 

ทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติซึ่งสมาชิกใน
ครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธท์ี่เกื้อกูลกัน 

๑๖. ประเภทครอบครัว ครอบครัวตามโครงสร้างแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามี
ภริยาอาจมีหรือไม่มีบุตร พ่อหรือแม่อยู่กับบุตร หรือพี่น้องหรือญาติไม่เกิ น              
สองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
 ๒. ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย บุคคลตั้งแต่สามรุ่นขึ้นไป 
หรือครอบครัวเดี่ยวสองครอบครัวขึ้นไปที่มีความผูกพันทางสายโลหิตหรือ 
เกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันและอาศัยอยู่ในบ้านและ
บริเวณเดียวกัน โดยครอบครัวทั้งสองประเภทอาจมีลักษณะเฉพาะ ๖ รูปแบบ ดังนี ้
    (๑) ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยล าพัง  
    (๒) ครอบครัวข้ามรุ่น คือ ครอบครัวที่มีปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลานตามล าพงั  
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 (๓) ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามล าพัง คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย
สมาชิกอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป อยู่ร่วมกันโดยไม่มีสมาชิก 
ช่วงวัยอื่นอาศัยอยู่ด้วย 
    (๔) ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน คือครอบครัวที่มีบุคคลเพศเดียวกันใช้ชีวิต 
อยูร่่วมกันฉันสามีภริยา 
    (๕) ครอบครัวผสม คือ ครอบครัวที่ชายหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย 
มีบุตรติดมาและได้สมรสหรืออยู่กินกันฉันสามีภริยาเป็นครอบครัวใหม่ 
และบุตรนั้นอยู่ด้วยกัน  
    (๖) ครอบครัววัยรุ่น คือ ครอบครัวที่ชายและหญิงมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี  
ใชช้ีวิตรวมกันฉันสามีภริยา 

๑๗. ความมั่นคงของครอบครัวทุกมิต ิ สภาวะที่ครอบครัวมีความเข้มแข็งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
ที่ก าหนดในภาพรวมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยพิจารณา
ความเข้มแข็งของครอบครัวใน ๕ มิติ คือ 
 ๑. ด้านสัมพันธภาพ 
 ๒. ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
 ๓. ด้านการพึ่งตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู)้ 
 ๔. ด้านทุนทางสังคม 
 ๕. ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

๑๘. ครอบครัวเข้มแข็ง บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง พร้อมที่จะเกื้อกูลสังคมและคนรอบข้าง 
ปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอนกับปัญหาหรือ
อุปสรรค เมื่อต้องเผชิญปัญหาก็สามารถร่วมกันแก้ไขจนลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๑๙. มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ข้อก าหนดที่ได้รับการยอมรับเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเป็นเครื่องมือ
การประเมินผลและการเทียบเคียง เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของครอบครัว 
ในสังคมไทย ตลอดจนการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก่อให้เกิด 
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

๒๐. ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว ค่าที่ใช้บ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากร้อยละของคะแนน
การมีส่วนร่วมหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวในแต่ละมิติ 

๒๑. ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

ครอบครัวที ่ม ีร ้อยละของดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งที่ก าหนด 
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๒๒. ความรุนแรงในครอบครัว การกระท าใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนาให้เกิด 
หรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ 
เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง า
ผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับ
การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ 

๒๓. ครอบครัวเปราะบาง 

 

ครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด ารงความเป็นครอบครัวอยู่ ได้ 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง จ าเป็นต้องการได้รับความสนับสนุน ช่วยเหลือ 
คุ้มครองจากปัจจัยภายนอกเป็นพิเศษเพื่อให้ครอบครัวสามารถท าบทบาท
หน้าที่ของครอบครัวและด ารงความเป็นครอบครัวอยู่ได้ ได้แก่ ครอบครัว
ยากจนครอบครัวที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวพ่อหรือแม่
เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแม่วัยรุ่น 

๒๔. ทักษะด้านครอบครัว ทักษะความรู้และความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวในการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว รวมถึงความสามารถในการท าบทบาทหน้าที่ที่
พึง            มีต่อครอบครัว ความสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ ่งของ
ครอบคร ัว ได ้ การม ีส ัมพ ันธภาพที ่ด ีก ับเพื ่อนบ ้านและช ุมชน รวมทั ้ง
ความสามารถในการด าเนินชีวิตและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี ทั้งนี้ 
เพื่อให้สถาบันครอบครัวสามารถเป็นสถาบันหลักในการพัฒนามนุษย์ ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจที ่ม ีคุณธรรม/จริยธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความ
มั่นคงในการด ารงชีวิต พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา สังคมและประเทศ
ต่อไป องค์ประกอบของทักษะด้านครอบครัว ๕ ด้าน ได้แก ่
๑) ทักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ได้แก่ ความรักความเข้าใจ 
การแสดงความรักและดูแลเอาใจใส่ การพูดคุย สื่อสาร การท ากิจกรรมร่วมกัน              
มีเวลาอยู่พร้อมหน้ากัน การปรึกษาหารือ/มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง/ความรุนแรงในครอบครัว 
๒) ทักษะการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ได้แก่ ผู้น าครอบครัวสามารถ
ดูแล รับผิดชอบครอบครัวได้ดี ภายในครอบครัวมีการแบ่งหน้าที ่ความ
รับผิดชอบและมีการท าบทบาทหน้าที่ที่พึงมีต่อกัน สมาชิกที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลจากครอบครัว ที่ส าคัญ พ่อแม่ผู้ปกครองมีการดูแลเลี้ยงดูส่งเสริม
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พัฒนาการของบุตรหลานอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งให้การอบรม  
สั่งสอนปลูกฝังวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุตรหลาน 
๓) ทักษะการพึ่งพาตนเองและการเป็นที่พึ่งของครอบครัว ได้แก่ การน้อมน า 
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต การท าบัญชีรับจ่ายของ
ครอบครัว ความสามารถในการจัดการเงินหรือค่ าใช้จ่ายภายในครอบครัว               
การมีอาชีพหรือ รายได้ การมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่เจ็บป่วยร้ายแรง รวมถึง   
การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของตนเอง การเข้าถึงหรือได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคม 
๔) ทักษะการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านและชุมชน ได้แก่  การมี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน สามารถพึ่งพาอาศัยเพื่อนบ้านได้ และมีการท า
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนบ้านหรือคนในชุมชน 
๕) ทักษะการด าเนินชีวิตและปรับตัว ได้แก่ การวางแผนชีวิต/วางแผน
ครอบครัว การมีวินัยและความรับผิดชอบ การมีเป้าหมายในชีวิต มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ การรู้จักควบคุมตนเอง ความสามารถจัดการกับความเครียด/
ปัญหา กล้าคิดและตัดสินใจ การมีที่ปรึกษา/มีคนให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
การยอมรับความจริง มีการเรียน รู้/ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ/        
จิตอาสาเพือ่สังคม 

๒๕. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือ ศพค. คือ องค์กรประชาชนที่มาจาก
ตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนที่อาสาสมัครมาร่วมกันดูแล ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปของ “คณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน” โดยมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็นสมาชิก และอยู่
ในความดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศพค. จะท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบลในการส ารวจข้อมูล วางแผน
และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว                  
โดยคณะท างาน ศพค. จะมาจากการคัดเลือกของประชาชนตามกระบวนการ
ประชาคม 

๒๖. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ สมาคมที่จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และยังคงด าเนินกิจการอยู่ตามที่ปรากฏ 
ในระบบฐานข้อมูลสมาคมฯ 
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๒๗. องค์การสวัสดิการสังคม  หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม  
องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน 

๒๘. องค์กรสาธารณประโยชน ์ องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม   
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๒๙. องค์กรสวัสดิการชุมชม องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้แก่ สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 

๓๐. เพศภาวะ (Gender) คุณลักษณะ และบทบาททางสั งคมที่สั งคมก าหนด  “ความเป็นหญิง”
(Femininity) และ “ความเป็นชาย”(Masculinity) โดยผ่านกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมผ่านทางสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะและบทบาท
ดังกล่าว ส่งผลต่อการแสดงบทบาททางเพศ ความคาดหวัง ความสัมพันธ์         
การเข้าถึงสิทธิ และโอกาสในสังคมของผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง เด็กชาย และผู้ที่
มีอัตลักษณ์ทางเพศอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพศภาวะที่สังคมก าหนดนั้น 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสังคม เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี 
วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
สภาพการณ์และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓๑. ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

(Gender Equality) 

การเข้าถึงและได้รับสิทธิ หน้าที่ และโอกาส ที่เท่าเทียมของบุคคล ทั้งผู้หญิง 
ผู้ชาย และกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึง
ความต้องการจ าเพาะ และโอกาสที่แตกต่างกันของผู้หญิง ผู้ชาย และ         
กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ และการขจัดอุปสรรคซึ่งเป็นผลมาจาก
เพศภาวะและความทับซ้อนด้วยเหตุและปัจจัยอื่น ๆ ( intersectionality) 
เพื่อให้บุคคลเข้าถึงสิทธิ โอกาส และทรัพยากรในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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๓๒. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
 
 

การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ หรือ การแสดงออกที่แตกต่างจาก
เพศโดยก าเนิด เพื่อให้บุคคลทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่มบุคคลผู้มีความ
หลากหลายทางเพศเข้าถึงและได้รับสิทธิ หน้าที่ และโอกาส ตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๓๓. กลุ่มบุคคลที่มคีวามหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTI) 

กลุ่มบุคคลที่มีเพศวิถี (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ  
(Gender Identity) ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ 
     (๑) หญิงรักหญิง (Lesbian) หมายถึง ผู้มีเพศสรีระเป็นหญิง มีความสนใจ 
ความพึงพอใจ ความรักใคร่ทางเพศ และมีสัมพันธภาพทางเพศกับผู้ที่มีเพศ
สรีระเป็นหญิงเช่นเดียวกัน 
     (๒) ชายรักชาย (Gay) หมายถึง ผู้มีเพศสรีระเป็นชาย มีความสนใจ  
ความพึงพอใจ ความรักใคร่ทางเพศ และมีสัมพันธภาพทางเพศกับผู้ที่มี          
เพศสรีระเป็นชายเช่นเดียวกัน 
     (๓) คนรักสองเพศ (Bisexual) หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจ ความพึงพอใจ 
ความรักใคร่ทางเพศและมีสัมพันธภาพทางเพศได้ทั้งกับผู้ที่มีเพศสรีระเดียวกัน
และต่างเพศ           
     (๔) คนข้ามเพศ (Transgender) หมายถึง ผู้ที่นิยามอัตลักษณ์ทางเพศ 
ของตนเองแตกต่างจากเพศก าเนิด โดยมีความรู้สึก ความชอบ และ              
การแสดงออกทางเพศแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
     (๕) คนที่มีเพศก ากวม (Intersex) ผู้ที่มีเพศสรีระที่ก ากวม ไม่สามารถระบุ 
ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยอาจพบตั้งแต่แรกเกิด หรือค้นพบ
ในช่วงวัยเจริญพันธ์ุ 

๓๔. การจัดท างบประมาณที่มีค านึงถึง
มิติเพศภาวะ (Gender 
Responsive Budgeting : GRB) 

การจัดท างบประมาณที่มีการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น การเข้าถึง ผลประโยชน์
และผลกระทบที่แตกต่างของหญิง ชาย กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลาย           
ทางเพศ และประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เพื่อให้เกิดการกระจายทรัพยากร        
ที่ เป็นธรรมและเหมาะสมแก่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป้าหมายคือการลด          
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ   

๓๕. ดัชนีช่องว่างทางเพศ (Global 
Gender Gap Index : GGI) 

จัดท าขึ้นโดย World Economic Forum เพื่อติดตามสถานการณ์ความเท่า
เทียมทางเพศทั่วโลก การประเมินคะแนนอยู่ในช่วง ๐ - ๑ ซึ่งตัวเลข ๑ 
หมายถึง ระดับความเท่าเทียมทางเพศอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด        
๔ มิติ ดังน้ี  
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    (๑) มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตรา   
การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน ความเท่าเทียมเรื่องค่าจ้าง ต าแหน่งงานบาง
ต าแหน่ง  
    (๒) มิติที่ ๒ การได้รับการศึกษา ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการรู้หนังสือ และ 
การได้รับการศึกษา  
    (๓) มิติที่ ๓ สุขภาพและการรอดชีพ ได้แก่ อัตราส่วนอายุคาดเฉลี่ยเพศ      
เมื่อแรกเกิด 
    (๔) มิติที่ ๔ พลังทางการเมือง ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราส่วนของที่นั่งในรัฐสภา 
ต าแหน่งระดับบริหาร/จัดการทางการเมือง จ านวนปีของการอยู่ในต าแหน่ง
ส าคัญทางการเมือง ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ล าดับที่ ๗๕ จาก ๑๕๓ ประเทศ     
ที่ได้รับการจัดอันดบัในปี ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน ๐.๗๐๘  
(ที่มา: World Economic Forum’s Global Gender Report ๒๐๒๐) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

๓๖. การพัฒนาองค์กร ความพยายามเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีแผน มีการวิเคราะห์ ปัญหา วางแผน
ยุทธศาสตร์ และใช้ทรัพยากรหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนด
ทิศทาง โดยเป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่คน คุณภาพชีวิตของคนและ
องค์กรดีขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฎิบัติงาน ระบบโครงสร้างองค์กร ไปจนถึงทัศนคติใน            
การท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
 (ที่มา : รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, 
๒๕๕๐, น. ๔๓๖) 

๓๗. ระบบบริหารจัดการ การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกันขององค์กร การบริหารจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการ
องค์กร การน าหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กร หรือความพยายามที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้องค์กรเจริญรุ่งเรือง 
(ที่มา : รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, ๒๕๔๕, น. ๒๒) 

๓๘. หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบ
ให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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สั งคมจะรู้ สึ กถึ งความยุ ติ ธ รรม  ความโปร่ ง ใสและความมี ส่ วนร่ วม                      
ที่ ให้ความส าคัญกับหลักการส าคัญ ๖ หลักการ ดังนี้  ๑) หลักนิติธรรม                       
๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักส านึก
รับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า  

(ที่มา : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๓๙. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการก าหนด
ทิศทาง โดยเป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่คน คุณภาพชีวิตของคน และ
องค์กรดีขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฎิบัติ งาน ระบบโครงสร้างองค์กร ไปจนถึงทัศนคติ                  
ในการท างาน สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ในองค์กรโดยบริหารด้วย          
หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 

๔๐. กระบวนการด าเนินงานด้านสตรี
และครอบครัว 

(๑) กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนสตรีและครอบครัว ประกอบด้วย 
กระบวนการที่ ๑ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา 
กระบวนการที่ ๒ กระบวนการพัฒนาและขบัเคลื่อนมาตรฐาน 
กระบวนการที่ ๓ กระบวนการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน 
กระบวนการที่ ๔ กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ์
กระบวนการที่ ๕ กระบวนการจัดสวัสดิการสังคม 
กระบวนการที่ ๖ กระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนย์กลางข้อมูล 
(๒) กระบวนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นสตรีและครอบครัว ประกอบด้วย 
กระบวนการที่ ๑ บริหารความโปร่งใส  
กระบวนการที่ ๒ งานวิจัย 
กระบวนการที่ ๓ บริหารและพัฒนาบุคลากร 
กระบวนการที่ ๔ กระบวนการสื่อสารองค์กร  
กระบวนการที่ ๕ บริหารเทคโนโลย ี
กระบวนการที่ ๖ พัฒนาองค์กร 
กระบวนการที่ ๗ งานระบบสารบรรณ 
กระบวนการที่ ๘ บริหารงานคลังและพัสดุ 
กระบวนการที่ ๙ กระบวนการจัดท าแผนงานงบประมาณ 
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กระบวนการที่ ๑๐ งานตรวจสอบ  
กระบวนการที่ ๑๑ งานพัฒนากฎหมาย  
กระบวนการที่ ๑๒ จัดการข้อร้องเรียน 

๔๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT : Information 
Technology) 

การน าวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ส่งผลให้สารสนเทศ มีประโยชน์และใช้งานได้
กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการ
รวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือ
ในการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็น
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูล ซึ่งได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ความรวดเร็วการจัดการข้อมูล 
รวมถึงวิธีการที่จะใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔๒. ดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่า 
สิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่างๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์  
(ที่มา : พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๓. สื่อ สิ่งที่ท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร เครื่องหมาย ภาพ หรือเสียง ไม่ว่าจะได้จัดท า  
ในรูปของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา  
เครื่ องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  การแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใน                       
ระบบคอมพิวเตอร์  
(ที่มา : พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๔๔. สื่อสร้างสรรค ์ - สื่อที่มีเนื้อหาที่จัดท าขึ้นใหม่ หรือพัฒนา ปรับปรุง ให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์น าไปเผยแพร่ต่อผู้รับสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ 

๔๕. ประเภทสื่อ - สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน        
การสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความกราฟิก 
(Graphic  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) วีดิทัศน์ (Video)    
เป็นต้น 
-  สื่ อบุคคล หมายถึง ตัวคนที่น ามาใช้สื่ อสารกับผู้ รับสารในลักษณะ                  
การเผชิญหน้า เช่น การสนทนา การประชุม และการแถลงข่าว เป็นต้น  
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๔๖. ช่องทางสื่อสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อกิจกรรม และสื่อออนไลน์ 

๔๗. การประเมินคุณธรรมและ          
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ        
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑       
มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  
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