แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ค�ำน�ำ
ตามที่ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส่วนราชการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ ๕ ปี โดยวาระแรกให้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ�ำแนกแผน
ออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนทีจ่ ดั ท�ำขึน้
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้การติดตาม
ประเมินผล และสามารถด�ำเนินการได้อย่างสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขึ้น เพื่อก�ำหนดเป็นทิศทางและกรอบแนวทางการด�ำเนินงานด้านสตรี
และครอบครัวที่ชัดเจนในระยะ ๕ ปี ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการก�ำหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผลอันจะน�ำไปสู่การทบทวนเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการรายปีให้มีการพัฒนาหรือขยายผล
การด�ำเนินงานต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นแผนเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กันยายน ๒๕๖๕
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ส่วนที่

ส่วนที่

๑
๒

สารบัญ
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕
๑๓

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
(๑) ยุทธศาสตร์ช าติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก)
(๒) ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม (หลัก)
(๓) ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
(๔) ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง (รอง)
(๕) ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)
(๖) ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก (รอง)
(๗) ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(๘) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๙) ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)
๒.๒.๒ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
(๑) ด้านสังคม (หลัก)
(๒) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (รอง)
(๓) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)
(๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) (รอง)
๒.๒.๓ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ความสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
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๑๔
๑๔
๑๖
๑๖
๑๘
๑๘
๑๘
๒๐
๒๑
๒๒
๒๔
๒๖
๒๖
๓๐
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๔
๓๙
๔๑
๔๘
๔๙
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ส่วนที่

ส่วนที่

ส่วนที่

๓
๔
๕
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สารบัญ (ต่อ)
สาระส�ำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๕๑

๓.๑ ภาพรวมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๓.๒ ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
๓.๓ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
๓.๓.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ส่งเสริมความเสมอภาคในสังคม
และสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๓.๓.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและยกระดับบทบาท
ทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
๓.๓.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ เสริมพลัง ยุติความรุนแรง
และขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
๓.๓.๔ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๔ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๕๒
๕๔
๕๕
๕๕

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๖๓

ภาคผนวก		

๖๗

๕๖
๕๘
๕๙
๖๑

• ตารางแผนงาน/โครงการตามวงเงินงบประมาณที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
๖๘
		 กับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
		 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
		 และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 		
		 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• นิยามศัพท์
๑๐๖
• แผนผังความเชื่อมโยงการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
๑๑๑
		 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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ส่วนที่

๑

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ในช่วงที่ผ่านมาการด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ มีความก้าวหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึน้ เป็นล�ำดับ โดยเป็นส่วนหนึง่ ของกรอบการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ที่ส�ำคัญ ๒ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ เน้นการสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวไทย พร้อมทัง้ การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท�ำงาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของทุกภาคส่วนในการเข้ามา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ให้ทกุ ภาคส่วนเปิดพืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
และเหมาะสม เอือ้ แก่ครอบครัวทุกลักษณะ ตลอดจนการพัฒนาการเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูลเพือ่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมุ่งสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ เพิ่มโอกาสให้
ทุกภาคส่วนรวมถึงสตรีเข้ามาเป็นก�ำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ โดยส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและ
บทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ มีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกัน
พัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการ
เพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท�ำงาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่
บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการท�ำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้น�ำของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหาร
ทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง อีกทั้งงานด้านสตรี ครอบครัว และ
ความเสมอภาคระหว่างเพศยังได้รับการให้ความส�ำคัญในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
และเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา CEDAW ที่มุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ อีกทั้ง
การร่วมรับปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง จากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในเป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังแก่สตรีและ
เด็กหญิง ภายในปี ค.ศ. ๒๕๗๓
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนงานด้านสตรี
ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ คุ ้ ม ครองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ส ตรี ผู ้ แ สดงออกที่ แ ตกต่ า งจากเพศโดยก� ำ เนิ ด และบุ ค คล
ในครอบครัว คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
จัดสวัสดิการสังคม เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสตรี ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และด้านครอบครัว โดยได้ดำ� เนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อขับเคลื่อนงานโดยมีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงความสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา พันธกรณีระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
อีกทั้ง สค. ยังได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนเฉพาะด้านที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จากการเปลีย่ นแปลงทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทย
มีบตุ รน้อยลง ท�ำให้สดั ส่วนของประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในอนาคต การเข้าสูต่ ลาดแรงงานของสตรีมแี นวโน้ม
เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เกิดความท้าทายในการรักษาสมดุลของชีวติ ครอบครัวและชีวติ การท�ำงานของสตรีไทย ในขณะที่
การลดลงของประชากรวั ย เด็ ก และวั ย แรงงานจากภาวะเจริ ญ พั น ธุ ์ ต�่ ำ พบว่ า ประชากรไทยมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น
ท�ำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ส่งผลให้ประชากรไทย
๑ ใน ๑๐ เป็นประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย
โดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ ประชากร ๑ ใน ๕ หรือร้อยละ ๒๐ เป็นประชากรที่มีอายุ
๖๐ ปีขึ้นไป ส่งผลให้ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งครอบครัวเหล่านี้มีแนวโน้ม
ที่จะเป็นครอบครัวเปราะบาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความรุนแรงในครอบครัว คือ มีความเสี่ยงที่จะเป็น
ครอบครัวยากจน และสมาชิกวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลสมาชิกวัยสูงอายุ อีกทั้งในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจ�ำวันของประชาชน
ส่วนใหญ่ และส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจของคนไทยทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว อันเนื่องมาจาก
การถูกลดรายได้จากเงินเดือน/ค่าจ้าง การถูกเลิกจ้าง การให้ออกจากงาน น�ำไปสู่ปัญหาความรุนแรงของครอบครัว
และครอบครัวเปราะบางทั้งในรูปแบบของครอบครัวยากจนและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ที่เพิ่มมากขึ้น
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ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ของ สค. ในช่วง ๕ ปีขา้ งหน้า
ทันกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และภาวะวิกฤติตา่ ง ๆ และเป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ให้ส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ระยะ ๕ ปี จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด�ำเนินการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางการ
ด�ำเนินงานเพื่อก�ำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความสอดคล้อง
กับแผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นความมั่นคง ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ส�ำหรับแผนระดับที่ ๒ มีความสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติใน ๙ ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นพลัง
ทางสังคม ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นความมั่นคง ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็ น การบริ ก ารประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
และประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมใน ๒ ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๒ กลุม่ ผูเ้ สียเปรียบในสังคม และประเด็นการปฏิรปู ที่ ๕ การมีสว่ นร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในหมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมี
ก�ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐ
ที่มีสมรรถนะสูง ส�ำหรับความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องวิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธ์ุแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ. (๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ว่าด้วยการเสริมการเกิด
และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น รวมไปถึงมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
เสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็ก
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แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค
พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
๒. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด และบุคคลในครอบครัว
๓. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
๔. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
๕. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม
๖. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
(๑) เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
		 เจตคติความเท่าเทียมทางเพศดีขึ้น ครอบครัวมีพื้นที่เรียนรู้ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย
(๒) ตัวชี้วัดภาพรวม
		 ๑) ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว
		 ๒) ร้อยละของประชาชนมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
		 ๓) ร้อยละของเป้าหมายได้รบั การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ความรูแ้ ละทักษะสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑
		 ๔) ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
(๓) แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
		 ๑) เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
		 ๒) เรื่องที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและยกระดับบทบาททางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
		 ๓) เรื่องที่ ๓ เสริมพลัง ยุติความรุนแรง และขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
		 ๔) เรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานภายใน สค. เพื่อ
จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการระดับกอง ส�ำนัก และถ่ายทอดสู่การก�ำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลให้สามารถใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน และประเมินผลระดับบุคคลได้ รวมทัง้ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งของผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตลอดระยะเวลาของแผน อีกทั้งต้องมีการวางแผนการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการอย่างเป็นระบบเพือ่ ประโยชน์ในการขับเคลือ่ นแผนให้บรรลุเป้าหมายและสอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เน้น
การปฏิบตั ริ าชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการ
๒ ระยะ คือ ๑) ระยะสัน้ คือ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานรายปี และ ๒) ระยะยาว คือ การติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานระยะ ๕ ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) การติดตามประเมินผลระยะสั้น
		 ๑.๑ การติดตามประเมินผลในระดับโครงการหรือกิจกรรม ควรด�ำเนินการทุกเดือน เช่น การด�ำเนินการ
รายงานผ่านแบบ กยผ. ๐๑ เป็นประจ�ำทุกเดือน หรือการประเมินผลจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโดยผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เป็นผู้ด�ำเนินการ เพื่อเป็นการติดตามผลการด�ำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
		 ๑.๒ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รายไตรมาส โดยกองหรือ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และแผนการด�ำเนินงานของ สค. เช่น การรายงานการด�ำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นรายไตรมาส และการรายงานความ
ก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ประเด็นยุทธศาสตร์เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบตั ิ
ราชการ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้น�ำผลการด�ำเนินการมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด�ำเนินงานในแต่ละไตรมาส ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนงานในไตรมาสถัดไป สามารถ
บรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถปรับกระบวนการท�ำงานและการใช้จ่าย
งบประมาณได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตที่ระบบการจัดสรรงบประมาณมีการจัดสรร
แบบระยะสั้น ๆ ท�ำให้การวางแผนงานระยะยาวอาจด�ำเนินการได้ยาก การติดตามประเมินผลระยะสั้นจะช่วยให้
ผูร้ บั ผิดชอบแผนงานปรับกิจกรรมและกระบวนการท�ำงานได้คล่องตัวมากยิง่ ขึน้ และเกิดความยืดหยุน่ ในการวางแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

		 ๑.๓ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยผูบ้ ริหาร
ของ สค. เพือ่ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและทบทวนกระบวนการด�ำเนินงาน ตลอดจนทบทวนแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดตามประเมินผลรายปี เมือ่ สิน้ สุดแผนปฏิบตั ริ าชการในปีนนั้ ๆ เพือ่ เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการด�ำเนินงาน และประเมินแผนฯ ว่ามีการด�ำเนินงานได้บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนหรือไม่
อีกทัง้ ยังจะได้นำ� ผลการติดตามประเมินผลในปีทผี่ า่ นมา มาวิเคราะห์ปจั จัยความส�ำเร็จและปัจจัยทีย่ งั เป็นปัญหาอุปสรรค
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงการและกระบวนการด�ำเนินงานในแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายต่อไป
๒) การติดตามประเมินผลระยะยาว
เมื่อแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ ๕ ปีใกล้สิ้นสุดลง ควรจะได้มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของแผน
ตลอดระยะเวลาด�ำเนินการ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของ สค. ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งท�ำให้สามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่ต้องใช้ระยะเวลาหรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดผลในระยะสั้น ๆ ได้ เช่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางการเงิน เป็นต้น และมียุทธศาสตร์ใดที่บรรลุผลและยุทธศาสตร์ใดที่ยังต้อง
ด�ำเนินการขับเคลือ่ นต่อ ซึง่ กระบวนการติดตามประเมินผลนีจ้ ะมีประโยชน์อย่างยิง่ ในการน�ำเข้าสูก่ ระบวนการวางแผน
ปฏิบัติราชการระยะถัดไปของ สค.
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ส่วนที่

๒

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)

๑) เป้าหมาย
๑.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
• เน้นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลีย้ งดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิต
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
• เน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย เตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ยกระดับศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว และ
การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว
      
๓.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
   • เน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้การท�ำงานและ
การด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมเข้ามามีสว่ นร่วม พร้อมทัง้ การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท�ำงาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สนับสนุนครอบครัวในการเลีย้ งดูบตุ รและการดูแลผูส้ งู อายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมเอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ ตลอดจนการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
และบูรณาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)

๑) เป้าหมาย
     ๑.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ
     ๑.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ โอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาเป็นก�ำลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ
    ๑.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ
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๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๑ การลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๒.๒ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ					
๓.๑ การลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม
สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมส�ำหรับ
คนทุกกลุ่ม โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพือ่ ให้สามารถ
พัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง โดยการ
จัดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และให้ความคุ้มครอง
ทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ�้ำซ้อน
๓.๒ การเสริมสร้างพลังทางสังคม    
• เน้นสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มาเป็นก�ำลังของการพัฒนาเพือ่ ส่วนรวม
โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ และสร้างกลไกการท�ำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ การสร้างเครือข่าย
ในพืน้ ที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสือ่ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรูร้ ว่ มกันทางสังคมทีร่ ว่ มท�ำสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์  
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อด�ำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์
ประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สงั คม โดยปรับเปลีย่ นทัศนคติ
และบทบาทเพศ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรือ่ งเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบ
สวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท�ำงาน
ส่งเสริมการสร้างประชากรรุน่ ใหม่บนรากฐานของครอบครัวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพิม่ โอกาสของสตรีในการท�ำงานเชิงเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้น�ำของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทาง
การเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล เน้นการ
ส่งเสริมมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา  และการสร้าง
ความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ    
๓.๓ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง    
• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ วางแผนชีวิต
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน
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• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง เน้นสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกในชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง โดยใช้ข้อมูล
ครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำแผนของชุมชน
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน เน้นสนับสนุนให้ประชาชน
รวมกลุม่ และมีเวทีกลางเพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันและการใช้เหตุผล และสร้างข้อตกลงร่วมกัน ปรับบทบาท
ภาครัฐให้เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน เน้นสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการ
ประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในบริบทของการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
และทักษะในการใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพือ่ แก้ปญ
ั หาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุม่ ได้รบั โอกาสและเข้าถึงการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองโดยไม่จ�ำกัดวัยหรือเพศภาวะ

(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)

๑) เป้าหมาย
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
• การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจนยุติลง หรือ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก�ำลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วม
แบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
ช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ

(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)

๑) เป้าหมาย
๑.๑ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๑.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๒.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
๒.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๒.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
๒.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
• ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการให้บริการ ผ่านการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ น�ำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ
๓.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
• การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชือ่ มโยงและเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำยุทธศาสตร์ชาติ
สูก่ ารปฏิบตั ใิ นทุกระดับ และมีการจัดสรรงบประมาณทีม่ ลี กั ษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกัน
ทัง้ ในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพืน้ ที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุน้ ส่วน
การพัฒนา โดยด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
• ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับทั้งก่อนเริ่ม
ระหว่าง และหลังการด�ำเนินงาน ตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการด�ำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่
พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มกี ารรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ�ำ 
๓.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
• ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม เน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจ
ที่ไม่จ�ำเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด�ำเนินการ
         • ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ การด�ำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม ก�ำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุน้ ส่วนการพัฒนาให้มคี วามชัดเจน ไม่ซำ�้ ซ้อน
กัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชนร่วมด�ำเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
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๓.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
• องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้าง และระบบ
บริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบทีม่ คี วามหลากหลาย เป็นส�ำนักงานสมัยใหม่ทมี่ ขี ดี สมรรถนะสูง มีการก�ำหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการทีต่ งั้ อยูบ่ นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส น�ำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท�ำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน�ำองค์ความรู้ในแบบ
สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
• เน้นการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก�ำลังคนที่เหมาะสม
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท�ำงานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
		

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
			

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• คนไทยทุกช่วงวัยมีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ ได้รบั การพัฒนาอย่างสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา   และคุณธรรมจริยธรรม
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- มุง่ เน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตัง้ แต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอือ้ ต่อการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยตลอดช่วงชีวิต เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
(๑.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ บนฐานความรูท้ างวิชาการ พัฒนาทักษะชีวติ และการเรียนรู้ การท�ำงานและการด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมเข้ามามีสว่ นร่วม พร้อมทัง้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
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ต่อการสร้างครอบครัวอบอุน่ เข้มแข็ง การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงาน การส่งเสริม
สนับสนุนภาคเอกชนสถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวใน
การเลีย้ งดูบตุ รและการดูแลผูส้ งู อายุ การสนับสนุนสือ่ ให้มบี ทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรูต้ อ่ การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว การมีระบบสนับสนุนในการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรม
เพือ่ พัฒนาทักษะของประชากร และองค์กรเครือข่ายให้มคี วามเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพืน้ ทีท่ ที่ กุ ภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด�ำเนินงาน เน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะ
การเรียนรู้ชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ   
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการด�ำเนินงานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ
• เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจติ ส�ำนึกความเป็นไทย ด�ำรงชีวติ แบบพอเพียง
มากขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดให้มกี ารเตรียมความพร้อมทัง้ สุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พอ่ แม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งก�ำหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท�ำงานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ให้สถานประกอบการมีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น
รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท�ำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
• เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท
- เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่
(๑.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท�ำงานให้มีคุณภาพ
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มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ  
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานที่พึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมอื ให้เป็นผูป้ ระกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลีย่ นทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผทู้ เี่ คยกระท�ำผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก�ำลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
• เป้าหมายของแผนย่อย : แรงงานมีศกั ยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทกั ษะอาชีพสูง ตระหนักในความส�ำคัญ
ที่จะพัฒนาให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
    -   เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของ
ตนเองและครอบครัว
					
(๒) ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม (หลัก)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- เน้นการระดมสรรพก�ำลังจากประชากรทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ มาเป็น
กลไกในการช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค โดยน�ำจุดเด่นและศักยภาพของภาคส่วนอืน่ ๆ มาเป็น
แรงพลังในการช่วยแก้ไขปัญหา และเกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างทุนทางสังคม
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน ยึดหลักคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับนโยบายและ
การบริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และมีพื้นที่สาธารณะเพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเองทีค่ รอบคลุมทุกมิติ การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาระบบฐานข้อมูล
พื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับของสังคมต่อเรือ่ งเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทกุ เพศสภาพมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
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ครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม
ในสถานประกอบการเพือ่ ให้ทงั้ ชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท�ำงานเพือ่ ส่งเสริมการสร้าง
ประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการท�ำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้น�ำของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและ
การบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง
• แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา น�ำไปต่อยอดพัฒนาสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าทีห่ ลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
• เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท
- เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการ
รวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนาในการเป็นพลังส�ำคัญในการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการด�ำเนินการของภาครัฐ  
					
(๓) ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- การยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะและทุกช่วงวัย และการ
ปิดช่องว่างการคุม้ ครองทางสังคมในประเทศไทย จะช่วยก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม และน�ำไปสูค่ วามเหลือ่ มล�ำ้
ที่ลดลงได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(๓.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุม้ ครองทางสังคมขัน้ พืน้ ฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงบริการพืน้ ฐานของภาครัฐได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และการจัดการกับความเสีย่ งทางสังคม
ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างหลักประกันสวัสดิการส�ำหรับแรงงาน ส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสและ
รายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง
การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
ตามศักยภาพ
• เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบางได้รบั การคุม้ ครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
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- เน้นการขยายความคุม้ ครองทางสังคมขัน้ ต�ำ่ ให้ทกุ ชีวติ สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์
โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า ทั่วถึงและเป็นธรรม
(๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เหยื่อของ
ความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมให้ประชากรกลุม่ ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคม
ได้อย่างเท่าเทียม
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมให้
ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ
เกือ้ หนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี โดยภาครัฐส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุน
ทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน�ำใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน
• เป้าหมายของแผนย่อย : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เน้ น การพั ฒ นามาตรการและพั ฒ นากลไกสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในกลุ ่ ม เปราะบาง
มีความเสีย่ งสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต�ำ 
่ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปญ
ั หา
ให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม
					
(๔) ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง (รอง)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- มุง่ เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุมมิตติ า่ ง ๆ ในทุก
องคาพยพ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ให้เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ
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(๔.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
• แนวทางการพัฒนาส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ   
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม)
ทีเ่ หมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อการไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดของแต่ละกลุม่ เป้าหมาย อาทิ ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับ
วิธกี ารแก้ไข รวมทัง้ ให้มกี ารบูรณาการการด�ำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ภาคีเครือข่ายทัง้ ในและระหว่างประเทศ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนากลไกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการ
กับเงื่อนไข ปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาทีส่ าเหตุอย่างแท้จริง พร้อมน�ำความสงบสันติสขุ อย่างยัง่ ยืนกลับคืนสูป่ ระชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนทัง้ ประเทศ และนานาชาติตอ่ ไป โดยมีแนวคิดในการด�ำเนินการ
ป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
• เป้าหมายของแผนย่อย : ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ     
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
บูรณาการนโยบายและการด�ำเนินการในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ในทุกพืน้ ที่ และทุกมิติ ให้สามารถ
ท�ำงานประสานสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทก�ำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและ
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถด�ำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
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(๕) ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งการมีจิตอาสา
จิตสาธารณะและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุง่ เน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมทีพ่ งึ ประสงค์
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว
โรงเรียน วัด ชุมชน และสือ่ ในการหล่อหลอมคนไทยให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ในลักษณะทีเ่ ป็นวิถกี ารด�ำเนินชีวติ โดยต้อง
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มคี วามสมบูรณ์ เริม่ ตัง้ แต่การพัฒนาคนให้มสี ขุ ภาพกายและใจทีด่ คี วบคูก่ บั การพัฒนาคน
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ ความรู้และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง    
(๕.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยม
และบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และด�ำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งและอบอุ่น    
• เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
- ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น
ด�ำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะ
ดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิต โดยพัฒนาและสร้างเสริมความรู้และทัศนคติ
ของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไก
ในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพิ่มบทบาทและการเพิ่มศักยภาพของ
ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม เสริมสร้างครอบครัว
ให้มีความอบอุ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ และความพร้อมในการหล่อหลอมบ่มเพาะปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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(๕.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน�ำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิและหน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดี
ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก    
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสือ่ เผยแพร่ เพือ่ ส่งเสริมให้สอื่ และสือ่ สารมวลชนปฏิบตั งิ านบนเสรีภาพ
ของสือ่ ควบคูไ่ ปกับจรรยาบรรณสือ่ อย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง
และมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม  
• เป้าหมายของแผนย่อย : สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน
ในสังคมท�ำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น    
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
       - ส่งเสริมการใช้สอื่ ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ น�ำเสนอตัวอย่างของการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
การมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการ
เลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการเฝ้าระวัง
การบริโภคสื่อที่เหมาะสม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึง รับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อจนน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยได้
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(๖) ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก (รอง)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
• เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น
(๖.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะให้กบั กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย เพือ่ ยกระดับ
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้ และวินัยทางการเงิน การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
• เป้าหมายของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท
- เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของแรงงานทั่วไป และกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
สร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  
(๖.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนากลไกในการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน เพื่อสร้าง
การเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และช่องทางตลาดอื่น ๆ   
• เป้าหมายของแผนย่อย : ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท
- เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย
(๗) ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
• เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลีย่ น
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รูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีการท�ำงานในเชิงรุก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ให้ความส�ำคัญกับการใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ มีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ มีระบบ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่วน และมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บท
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพืน้ ทีส่ ามารถติดตามประเมินผลส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกระดับ
(๗.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ลดข้อจ�ำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่ และตรวจสอบได้
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เน้นการให้บริการที่ให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการ ปรับปรุงวิธีการท�ำงานเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากลในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน
• เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง น�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ และระบบการท�ำงานทีเ่ ป็นดิจทิ ลั
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า พัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการ
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงาน พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ทเี่ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
(๗.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดท�ำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ทั้งใน
ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด�ำเนินการได้ตาม
เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
• แนวทางการพัฒนาที่ ๕ มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ เป็นการติดตาม
ประเมินผลทัง้ ระบบตัง้ แต่ปจั จัยน�ำเข้า กระบวนการด�ำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มกี ารรายงาน
การติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ�ำ  
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• เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
  
- ภาครัฐมีความสามารถในการบริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้จ่าย
ในจ�ำนวนที่เหมาะสมอย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
(๗.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม พัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการด�ำเนินภารกิจที่ส�ำคัญ
สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มาร่วมด�ำเนินการ โดยตรวจสอบความซ�้ำซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจ
ของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและ
อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบการ
• เป้าหมายของแผนย่อย : เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- มุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคม
เพือ่ ให้ประชาชนมีชอ่ งทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้งา่ ย มีทางเลือกทีห่ ลากหลาย และได้รบั บริการทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน
(๗.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
ให้มีการน�ำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ
และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท�ำงานและข้อมูลระหว่างองค์กร
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น�ำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการท�ำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน�ำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ
สามารถปรับเปลีย่ นบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทัง้ วางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท�ำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน
• เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงในบริบทต่าง ๆ และ
ความต้องการของประชาชน มีกลไกด้านโครงสร้างและมีวธิ กี ารปฏิบตั ริ าชการทีย่ ดื หยุน่ เชือ่ มโยงและบูรณาการข้อมูล
และกระบวนการร่วมกัน รวมทัง้ เชือ่ มโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ เป็นรัฐบาลเปิดทีม่ คี วามโปร่งใส
และคล่องตัว พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
(๗.๕) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับปรุงกลไกในการก�ำหนดเป้าหมาย และนโยบายก�ำลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภารกิจ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก�ำลังคน ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก�ำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้
เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบตั งิ าน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับต�ำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน โดยมีกลไกการป้องกัน การแทรกแซงและการใช้ดลุ ยพินจิ โดยมิชอบ และการสร้างกลไก
ให้สามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงาน
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มคี วามรูค้ วามสามารถสูง มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มสี มรรถนะ
ใหม่ ๆ สามารถบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส�ำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืน
หยัดในการกระท�ำที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท�ำ
ที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร้างผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ผู ้ น� ำ และผู ้ บ ริ ห ารภาครั ฐ มี ค วามคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ มี ค วามเข้ า ใจสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน�ำหน่วยงาน และ
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทัง้ ผูน้ ำ� ทางความรูแ้ ละความคิด ผลักดันภารกิจ
น�ำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม  
• เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�ำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส�ำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธกี ารบริหารงานบุคคลในปัจจุบนั ตลอดจนออกแบบ
และปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง
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ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ ส�ำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูน้ ำ 
� มุง่ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่ มีทกั ษะการปฏิบตั งิ าน
ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
แห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๘) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มคี วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต โดยการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส�ำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแสเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
• แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับ “ระบบ” เพือ่ ลดจ�ำนวนคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงานภาครัฐ
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือเพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสีย่ งของการด�ำเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนด�ำเนินงาน ขั้นระหว่างการด�ำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด�ำเนินโครงการ
• แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เช่น การน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดลุ พินจิ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ�ำนาจ
ในการพิจารณาอนุมตั อิ นุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทัง้ ระบบ โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด�ำเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล
การจัดซือ้ จัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด�ำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท�ำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตืน่ ตัวและเพิม่ ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และ
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ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันทีม่ อี ยูใ่ กล้ตวั โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุม้ ครองผูช้ เี้ บาะแสทีส่ ามารถสร้างความเชือ่ มัน่
และมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
(๙) ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)
• เน้นประเด็นส�ำคัญทางสังคมของประเทศทีต่ อ้ งใช้การวิจยั และนวัตกรรมเป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ น
สังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกกลุม่ ทัง้ ด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพือ่ รองรับกระแสโลกาภิวตั น์ของวัฒนธรรมโลกทีร่ วดเร็วขึน้
ในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่าง ๆ
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของภาครัฐให้เข้ากับการด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
(๙.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
• แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจยั พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญา
ของมนุษย์ทหี่ ลากหลาย เพือ่ ให้ประชาชนไทยมีทกั ษะความรู้ และเป็นก�ำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจยั
ที่ส�ำคัญ อาทิ การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัยและจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ�ำเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน
• แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส�ำคัญ อาทิ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และกระจายอ�ำนาจการเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
• แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจยั
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ ให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส�ำคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่
• เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ
การยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
- เน้นประเด็นส�ำคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพือ่ รองรับกระแสโลกาภิวตั น์ของวัฒนธรรมโลก
ทีร่ วดเร็วขึน้ ในยุคดิจทิ ลั การเข้าสูส่ งั คมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต�ำ 
่
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของภาครัฐให้เข้ากับการด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพื้นที่สามารถ
ติดตามประเมินผลส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ
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๒.๒.๒ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
(๑) ด้านสังคม (หลัก)
			
(๑.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ข้อ ๖ การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต
• กิจกรรมที่ ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทย
มีประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล
• เป้าหมายกิจกรรม ประเทศไทยมีโครงสร้างอายุประชากรที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศ
• วิธีการ
๑) ให้สิทธิในการลดหย่อนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธุ์ให้ผู้มีบุตรยากสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
๒) ด�ำเนินการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อลดภาระพ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะการดูแลเด็กอายุ ๐ – ๓ ปี
ข้อ ๗ การเสริมพลังสตรี
• กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มสัดส่วนของสตรีในต�ำแหน่งบริหารขององค์กร
• เป้าหมายกิจกรรม สตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วมในทางสังคมการเมือง และกระบวนการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมากขึ้น
• วิธีการ
๑) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ทางการเมือง และการบริหารของสตรี อาทิ องค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติ คณะกรรมาธิการของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยค�ำนึงถึงสัดส่วนของผู้แทนสตรีหรือผู้แทนองค์กรที่ท�ำงานด้านสตรีที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
หารือกรรมาธิการที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ
๒) ก�ำหนดมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองการปกครอง
และการบริหาร เช่น การเพิม่ จ�ำนวนสตรีในคณะกรรมการระดับนโยบายของชาติ และการด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
การบริหารของสตรีในสัดส่วนที่เท่าเทียมกับบุรุษ
		
(๑.๒) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมที่ ๒ สร้างพลังแผ่นดิน
ข้อ ๒.๑ การปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื้นที่
• เป้าหมายกิจกรรม เครือข่ายอาสาสมัครได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
มีเอกภาพ และมีการด�ำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคม
• วิธีการ
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พัฒนาอาสาสมัครให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในชุมชน ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับกลุ่มพลังอื่น ๆ  
กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้างสรรค์
ข้อ ๓.๑ สร้างศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต
• เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนในชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตในพื้นที่
ได้เพิ่มขึ้น  
• วิธีการ  
๑) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดพื้นที่ทางสังคม  
๒) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์การอบรม (Learning Center) ในระดับ
ศูนย์กลางที่เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดทุกช่วงวัย
(๒) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (รอง)
กิจกรรมปฏิรปู ที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
• เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป
  
เป้าหมายที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม
• ขั้นตอนและวิธีการการด�ำเนินการปฏิรูป
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการท�ำงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมโดยศึกษา
วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล วัฒนธรรมโดยศึกษาวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชน พัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น� ำ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละนวั ต กรรมมาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ
• เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป
      
เป้าหมายที่ ๒ ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้าง
ตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม น�ำไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ
• ขั้นตอนและวิธีการการด�ำเนินการปฏิรูป
๑) พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม ทั้งในมิติ
ความสามารถในการคิด (Thinking ability) ความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะ (Technical competency) และกรอบความคิด
(Mindset) ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล
ในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของทักษะดิจิทัล และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุม่ เปราะบางในสังคม โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับทักษะและการใช้งานเพือ่ การรับข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชือ่ ถือได้ อาทิ ด้านสุขภาพ
และความรู้เรื่องทางการเงิน ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเหมาะสม
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๒) พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย โดยพัฒนาอาชีพใหม่บนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล โดยเน้นงานที่ขายทักษะมากกว่างานที่ใช้เงินทุน ซี่งต้องมีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มอย่างทั่วถึง
๓) พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพัฒนา
ในลักษณะระบบนิเวศ ( Ecosystem) หรือความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยให้มีการออกแบบโครงสร้าง
องค์ความรู้ที่จะบรรจุในแพลตฟอร์ม และพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
		
(๓) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)
					
(๓.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ ๑ ก�ำหนดช่องทางการให้ค�ำปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
• โครงการ/กิจกรรมหลัก จัดเตรียมความพร้อมในการให้คำ� ปรึกษาทัง้ ด้านทรัพยากร
ด้านการจัดบริการและด้านเทคโนโลยี
• เป้าหมาย ให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลค�ำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสูก่ ารบริการทีเ่ ร็วขึน้ ง่ายขึน้ และถูกลง (Faster, Easier and
Cheaper)
แผนงานที่ ๑ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการขออนุ มั ติ / อนุ ญ าตจากภาครั ฐ เพื่ อ อ�ำ นวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
• เป้าหมาย การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชนและผู้ประกอบการเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) ลดการขอข้อมูลและเอกสารซ�้ำซ้อนจากผู้ขอรับบริการ
• โครงการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงกระบวนการและลดขัน้ ตอนการให้บริการทีก่ ระทบ
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
• เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน
• โครงการ/กิจกรรมหลัก ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน
เช่น แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ
• เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (ถ้ามี)
• โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการที่กระทบต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้
• เป้าหมายระดับกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการ
แผนงานที่ ๒ จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์
บริการร่วม
• โครงการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงกระบวนการและลดขัน้ ตอนการให้บริการทีก่ ระทบ
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโครงการ/กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์
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• เป้าหมาย ประชาชนได้รบั บริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

ในระดับสูงขึ้น
					
(๓.๒) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๒ น�ำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน�ำระบบดิจทิ ลั มาใช้ปฏิบตั งิ านและการบริหารราชการ
• เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด�ำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน  
• โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนา หรือน�ำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับท�ำงานตามภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน
• โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนา หรือน�ำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของ
หน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดท�ำ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ
• โครงการ/กิจกรรมหลัก ก�ำหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบหลักในการก�ำหนดชุดข้อมูลส�ำคัญ
การจัดท�ำ การรวบรวม การวิเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer)
• เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด�ำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน  
•   โครงการ/กิจกรรมหลัก จัดท�ำชุดข้อมูลส�ำคัญของหน่วยงานให้อยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั
ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
  
(๑) ข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือภารกิจของหน่วยงาน
(๒) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ
งานพัสดุ ข้อมูลก�ำลังคนภาครัฐ เป็นต้น
• เป้าหมายที่ ๑ หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท�ำข้อมูลส�ำคัญตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาคนอกได้  
• เป้าหมายที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐมีขอ้ มูลส�ำคัญทีใ่ ช้ในการตัดสินใจและการจัดอันดับ
ของประเทศในด้านต่าง ๆ
• โครงการ/กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงข้อมูลส�ำคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถน�ำไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยส�ำหรับใช้ในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน
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แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
• เป้าหมาย ข้อมูลภาครัฐได้รบั การน�ำไปใช้ประโยชน์ทงั้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การบริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
• โครงการ/กิจกรรมหลัก พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
• เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์
และน�ำเสนอข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน
(Collaboration)
• เป้าหมายที่ ๑ มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารราชการแผ่นดิน (Open Government)
• เป้าหมายที่ ๒ มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการน�ำไปใช้พฒ
ั นา
ต่อยอด
			
(๓.๓) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิตบิ คุ คล
ของกรม
แผนงานที่ ๑ การด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์การ
• โครงการ การด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ
• เป้าหมาย ทุกส่วนราชการมีการจัดท�ำแผนปฏิรปู องค์การ โดยมีการทบทวน ๔ ด้าน
ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย
- กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์การ
- กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่วนราชการด�ำเนินการแผนปฏิรูปองค์การ
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
แผนงานที่ ๑ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการ
ในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
• โครงการการจัดระบบบริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
• เป้าหมายที่ ๑ พัฒนากลไกการท�ำงาน ทีเ่ น้นการบูรณาการ หรือเชือ่ มโยงการท�ำงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ  
- กิจกรรมหลัก จัดท�ำแผนแม่บทเพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการ
ในภูมิภาค
- กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่วนราชการด�ำเนินการแผนปฏิรูปองค์การ
• เป้าหมายที่ ๒ การจัดโครงสร้างหน่วยงานในภูมภิ าคสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
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- กิจกรรมหลัก การจัดท�ำแผนปฏิบัติการระบบบริหารงานและการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับแผนแม่บท เพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
(อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation Plan) ด้วยได้)
• เป้าหมายที่ ๓ พัฒนากลไกการท�ำงาน ทีเ่ น้นการบูรณาการ หรือเชือ่ มโยงการท�ำงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
- กิจกรรมหลัก ปรับปรุงแก้ไข กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
(๓.๔) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ก�ำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นในการบริการสาธารณะที่ส�ำคัญ และขับเคลื่อน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ ๑ วางแผนก�ำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ ทิศทางการปฏิรปู
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (หมายเหตุ ด�ำเนินการควบคู่กับเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด
ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง)
• เป้ า หมายที่ ๑ มี ก� ำ ลั ง คนที่ เ หมาะกั บ งาน/ชนิ ด /คุ ณ ภาพในเวลาที่ ต ้ อ งการ
ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
• เป้าหมายที่ ๒ ส่วนราชการทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ประเทศ
มีอัตราก�ำลังเพียงพอในการขับเคลื่อนภารกิจส�ำคัญเร่งด่วน
กลยุทธ์ที่ ๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ก�ำลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(Workforce Audit)
แผนงานที่ ๑ พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ก�ำลังคน
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)
เป้าหมาย รัฐบาลมีสารสนเทศส�ำหรับการตัดสินใจเพื่อให้การใช้ก�ำลังคนภาครัฐ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
แผนงานที่ ๒ โดยทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล, ก�ำลังคน (จ�ำนวนสายงาน
ต�ำแหน่งระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตัง้ ให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม
(อาทิ การทบทวนสัดส่วนของจ�ำนวนต�ำแหน่งระดับสูง และต�ำแหน่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็น เป็นต้น)
• เป้าหมาย ส่วนราชการมีสายงานต�ำแหน่งและระดับสอดคล้องกับความจ�ำเป็น
ของภารกิจภาครัฐ
(๓.๕) เรือ่ ง/ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลทีส่ ามารถดึงดูด สร้างและรักษา คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๑ ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ ๒ สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่นของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

Department of Women’s Affairs and Family Development

37 page

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

• เป้าหมาย ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับผู้สมัครงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
แผนงานที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพือ่ สร้างการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดอายุการท�ำงาน
• เป้าหมาย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าทีใ่ หม่ระดับมืออาชีพ นักบริหาร
ระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสายอาชีพ
ช่วงอายุ และพื้นที่ท�ำงาน
แผนงานที่ ๒ พัฒนาเพือ่ เตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐยุคใหม่
• เป้าหมาย หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน (Induction Training)
มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการท�ำงานภาครัฐ (New Mindsets)  
แผนงานที่ ๓ ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
• พั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นาบุ ค ลากร
(Development Evaluation)
• เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ�้ำซ้อนในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยสถาบัน
ฝึกอบรมภาครัฐ
• เป้าหมายที่ ๑ การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า
• เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้น�ำให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
แผนงานที่ ๑ พัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้เป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
								 • เป้าหมาย ผู้บริหารทุกระดับเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ในการปฏิบัติงาน
และการด�ำรงชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา
แผนงานที่ ๒ พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงและ
สร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Change and Innovative Leaders)
								 • เป้าหมาย ส่วนราชการมีผนู้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถขับเคลือ่ นพันธกิจให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ ๒ จัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
• เป้าหมาย ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐน�ำประมวล
จริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
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แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ

ในการบริหารงานบุคคล
							 • เป้าหมาย องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมในการเลื่อนต�ำแหน่ง การลดต�ำแหน่ง การย้ายต�ำแหน่ง เป็นต้น  
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด�ำรงต�ำแหน่ง
แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงานใน
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การท�ำงานทั้งในด้านกว้างและลึก
							 • เป้ า หมาย ทุ ก สายอาชี พ มี เ ส้ น ทางความก้ า วหน้ า ที่ เ ปิ ด กว้ า งมี โ อกาสและ
ประสบการณ์ทำ� งานทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพก�ำลังความเชีย่ วชาญมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
					
(๓.๖) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์ที่ ๑ น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ ๒ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ  
							 • โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของ
หน่วยงานตน และระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการติดตามการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) (รอง)
		 		
(๔.๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
•  เป้าหมาย
๑) ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส�ำคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ
โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ�ำเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
๒) ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูลและข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ส�ำหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด�ำเนินงาน การก�ำกับติดตามประเมินผลบนระบบ
นิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน ที่ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานท�ำ 
(๒) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน�้ำ (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ (๕) ด้าน
การตลาดและการกระจายสินค้าส�ำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
๓) ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่าง
คล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็น
ภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน
อย่างแท้จริง
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๔) ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท�ำงานของภาครัฐ
• ขั้นตอนและวิธีการการด�ำเนินการปฏิรูป
๑) เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส�ำหรับการใช้ประโยชน์โดยด�ำเนินการ ดังนี้  
    (๑.๑) ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท�ำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด
(๑.๒) ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท�ำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) พร้อมทั้งให้มีระบบบริการบัญชีข้อมูล
(Data Catalog Service Portal) เพื่อการสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามนโยบายที่ก�ำหนดที่สามารถใช้งาน
ได้จริง
(๑.๓) พัฒนาและให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
(๑.๔) พัฒนาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ (Data Quality) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Data
availability)
๒) จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Platform)
โดยด�ำเนินการ ดังนี้  
(๒.๑) ให้มีบริการดิจิทัลในรูปแบบ end to end service บน Digital Service Platform ที่ประชาชน
และผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ไม่มีข้อจ�ำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยด�ำเนินการ ดังนี้  
(๓.๑) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government
Transformation) ด้วยการปรับปรุงระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ (Business and
Operation Model) ในระบบงานหลัก (Core Business Missions and Services) ขององค์กร โดยการสร้างสรรค์
และออกแบบบนพื้นฐานของระบบคุณค่า ให้ความส�ำคัญกับการสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้ใช้ ปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น เปลี่ยน “การท�ำงานด้วยมือ” เป็น “การท�ำงานบนระบบอัตโนมัติ”
(Smart Services) ที่ด�ำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดและเชื่อมโยง
กระบวนการท�ำงานและข้อมูลดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานเสมือนเป็นหนึ่งเดียว (Interoperability)
พร้อมทั้งจัดเตรียมและพัฒนา “งานที่มีมูลค่าสูง” (High Value Job) และระบบการบริหารก�ำลังคนทั้งในส่วนของ
การวางแผน การเคลือ่ นย้าย (Mobility) การจัดเตรียมทักษะแบบใหม่ (Up-skill/ Re-skill) เพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการท�ำงานและคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรภาครัฐ
		 		
(๔.๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
• เป้าหมาย
- โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรมมีความยืดหยุ่น
คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐและสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สงู สุดของประเทศ
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• ขั้นตอนและวิธีการการด�ำเนินการปฏิรูป
๑) การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยด�ำเนินการ ดังนี้
(๑.๑) ขับเคลื่อนมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) เช่น การก�ำหนด
เวลาการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น (flexi-time) การก�ำหนดสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
(๑.๒) ปรับระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) เช่น ระบบการมอบหมายงาน ก�ำกับติดตามและประเมินผลงาน
(๑.๓) ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Anywhere)

๒.๒.๓ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๑) เป้าหมายหลัก “เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”
		 (๒) เป้าหมายของแผน
๑) การพัฒนาคนส�ำหรับโลกยุคใหม่
• พัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้
ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคม เตรียมพร้อมก�ำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เอือ้ ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสูภ่ าคการผลิตและบริการเป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพและ
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
๒) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
• ลดความเหลื่อมล�้ำทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มี
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๓) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่
• การสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
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(๓) หมุดหมายที่เกี่ยวข้อง
		
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม
		• เป้าหมายระดับหมุดหมายที่ ๑ ครัวเรือนยากจนข้ามรุน่ มีโอกาสในการเลือ่ นสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมจนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ ๑
    - ทุกครัวเรือนที่มีสถานะยากจนข้ามรุ่นในปี ๒๕๖๖ หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่นภายใน
ปี ๒๕๗๐
• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจน
อย่างยั่งยืน
   
- ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุน่ เพือ่ สร้างสภาพความเป็นอยู่
ทีเ่ หมาะสมต่อการเติบโตของเด็ก โดยให้ความคุม้ ครองทางสังคมอย่างเฉพาะเจาะจงในกลุม่ ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านศักยภาพ
พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและรายได้สูงขึ้น ผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน
การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน บริบทของพื้นที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมทัง้ จัดหาพีเ่ ลีย้ งในการให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือ
ตลอดกระบวนการ
   
- พัฒนากลไกการแก้ปญ
ั หาความยากจนข้ามรุน่ ในระดับพืน้ ที่ มุง่ เน้นการยกระดับศักยภาพ และ
เพิ่มบทบาทของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น พร้อมทั้งบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการระบุครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น ปัญหา ความจ�ำเป็น ความต้องการ แนวทางการด�ำเนินการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิดในการลดปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพือ่ จัดความคุม้ ครองทางสังคมและลดความยากจนข้ามรุน่
- พัฒนาฐานข้อมูลรายบุคคลที่ครอบคลุมประชากรจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นทุกคนเป็น
ปัจจุบัน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สําคัญรวมถึงเป็นรากฐานของ Panel Data ระยะยาว
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลข้างต้นในการออกแบบนโยบาย/ มาตรการ และการ
ติดตามประเมินผล
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			• เป้าหมายระดับหมุดหมายที่ ๒ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีวิต
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ ๒
- ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต�่ำกว่า ๑๐๐
• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
- บู ร ณาการระบบความคุ ้ ม ครองทางสั ง คม โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดเป้ า ประสงค์ ข องการจั ด
ความคุ้มครองทางสังคมร่วมกัน การก�ำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ ในการจัดความคุม้ ครองทางสังคมให้ชดั เจน รวมถึงการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลให้ทกุ หน่วยงาน
สามารถท�ำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อลดความทับซ้อนระหว่างโครงการ มาตรการ เพิ่มความเพียงพอ
ของสิทธิประโยชน์ และลดการตกหล่นของกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้พิการ คนไร้บ้าน ผู้ที่มีปัญหาซ�้ำซ้อน และผู้ที่ประสบ
ความเดือดร้อน
- ปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุ้มครองทางสังคม ให้ทุกกลุ่มคนได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมบนฐาน
ของความยั่งยืนทางการคลัง โดยการประเมินผลทุกโครงการ/มาตรการอย่างรัดกุม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ/มาตรการ พร้อมทัง้ ยกเลิกหรือลดทอนงบประมาณของโครงการ/มาตรการทีไ่ ม่มผี ลกระทบ
หรือมีผลกระทบต�่ำ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
- จัดท�ำระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ก�ำหนดระดับ แนวทาง และช่องทางการจัดสรร
การเยียวยาช่วยเหลือ ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน พร้อมทั้งจัดเตรียมฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
แหล่งงบประมาณเบื้องต้น ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ให้พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
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		 หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก�ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
		 •		 เป้าหมายระดับหมุดหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จ�ำเป็นส�ำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด�ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(๑) ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ ณ สิ้นสุดแผนฯ
(๒) ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี
• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
- พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี โดยการเตรียมความพร้อม
พ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแล
เด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ - ๖ ปี การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
- พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ�ำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการท�ำงาน
ในอนาคต โดยส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ทั้งการเพิ่มพูนและพัฒนา
ทักษะความรู้ใหม่ เพื่อให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาทักษะเดิม  เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการท�ำงาน วางแผนส�ำรวจข้อมูลและจัดท�ำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จ�ำเป็น
โดยมีการปรับกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบการท�ำงานในอนาคต  
		 •		 เป้าหมายระดับหมุดหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- การประเมินสมรรถนะผูใ้ หญ่ในระดับนานาชาติของคนไทยในทุกด้าน ไม่ตำ�่ กว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ
ที่เข้ารับการประเมิน
• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- พัฒนาระบบนิเวศเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย โดยก�ำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
มีสาระที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ
และพืน้ ทีเ่ สมือนจริง สร้างสือ่ การเรียนรูท้ ไี่ ม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง โดยการสร้างสือ่ ทีใ่ ช้ภาษาถิน่ เพือ่ ให้ประชาชนทีไ่ ม่ได้ใช้
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สือ่ ทางเลือกส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาและผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ รวมถึงสนับสนุน
กลุม่ ประชากรทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสือ่ ในราคาทีเ่ ข้าถึงได้ ก�ำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิต
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การฝึกอบรมส�ำหรับคนทุกกลุม่ การจัดสรรสิทธิพเิ ศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ส่งเสริม
ให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท�ำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก�ำหนดเงื่อนไข
การให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
		 หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
		 •		 เป้าหมายระดับหมุดหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด
- ทบทวนกระบวนการท�ำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็นการก�ำกับดูแลหรือเกิดความสะดวก
รวดเร็ว โดยเฉพาะขัน้ ตอนการอนุมตั ิ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทัง้ ปรับกระบวนการท�ำงานภาครัฐโดยลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จำ� เป็น
และให้มกี ารเชือ่ มโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการท�ำงานแบบบูรณาการ โดยก�ำหนดเป้าหมายการบริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการทีภ่ าครัฐยังต้องด�ำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
ตัง้ แต่ระดับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ก�ำลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุง่ เป้าหมายร่วมกัน  
กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่
ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยเฉพาะในเรือ่ งโครงสร้างภาครัฐ อัตราก�ำลัง งบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง ให้เกิดความยืดหยุน่ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารของส่วนราชการและจังหวัด และแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการกระจาย
อ�ำนาจของส่วนราชการและการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีศกั ยภาพพร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปด�ำเนินการได้ ทัง้ นี้ ควรมีการก�ำหนดกลไกทีส่ ามารถให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถปรับเปลีย่ นการท�ำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ตดิ อยูภ่ ายใต้กรอบเงือ่ นไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็ว
เป็นอันดับแรก
- สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการ การบริหารจัดการและน�ำไป
ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกันเพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชัน
			• เป้าหมายระดับหมุดหมายที่ ๒ ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
   - ผลการส�ำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต�่ำกว่าอันดับที่ ๔๐ ของโลก และ
มีคะแนนไม่ต�่ำกว่า ๐.๘๒
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ประเทศ

• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

- ปรับเปลีย่ นข้อมูลภาครัฐทัง้ หมดให้เป็นดิจทิ ลั โดยจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ประเทศทัง้ ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอืน่ ของหน่วยงานภาครัฐทัง้ หมดให้เป็นดิจทิ ลั ทีม่ มี าตรฐาน
ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ�้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิด
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบนั พร้อมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์รว่ มกันในการพัฒนาประเทศ
ทัง้ นี้ เร่งพัฒนาระบบทีบ่ รู ณาการข้อมูลส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมทีส่ ำ� คัญต่อการตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก
- ปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานภาครัฐเป็นดิจทิ ลั โดยออกแบบกระบวนการท�ำงานใหม่ ยกเลิกการใช้
เอกสารและขั้นตอนการท�ำงานที่หมดความจ�ำเป็นหรือมีความจ�ำเป็นน้อย น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอด
กระบวนการท�ำงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชน
และผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้อง
กับการท�ำงานแบบดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐทีส่ ง่ เสริมการปรับเปลีย่ นและพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะทีจ่ ำ� เป็น
ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพือ่ ดึงดูดและรักษาผูม้ ศี กั ยภาพมาขับเคลือ่ นการพัฒนา
ประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ด�ำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้
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ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนทีเ่ หมาะสม ตลอดจนปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งงานทีส่ ามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นต�ำแหน่งงานหลัก
ที่มีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม
ให้มปี ระเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการท�ำงานไม่ตลอดชีพมากขึน้ และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
พื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสม รวมทัง้ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจทิ ลั แบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพ
ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
- ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน
และประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเป้าหมายที่วัดได้ในการให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งก�ำหนดให้มีหน่วยงานกลางด�ำเนินการเร่งรัดการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็น ซ�ำ้ ซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานและการปรับตัว
ให้ทันการณ์ของภาครัฐ โดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการด�ำเนินการของภาครัฐทีต่ อ้ งมุง่ เป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารพัฒนาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีการจ�ำแนกประเภทตามการใช้งานของประชาชนและผู้ประกอบการที่มี
ความสะดวก เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒.๓.๓ แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
๒.๓.๔   (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒.๓.๕ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐)
๒.๓.๖ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒.๓.๗ แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒.๓.๘ แผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ระดับชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๖๙) ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓.๙ แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องวิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะ
ครอบครัว ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)
๒.๓.๑๐ แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๒.๓.๑๑ แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๒.๓.๑๒ แผนปฏิบัติการที่มีงบประมาณก�ำกับเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
๒.๓.๑๓ แผนปฏิบตั กิ ารเร่งรัดการยุตปิ ญ
ั หาเอดส์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๓)
๒.๓.๑๔ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)
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๒.๔ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังแก่ผู้หญิงและ
เด็กหญิง (Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls) ประกอบด้วย ๙ เป้าหมายย่อย
๑๔ ตัวชี้วัด ดังนี้
		
เป้าหมายย่อย			
ตัวชี้วัด
๕.๑ ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและ
๕.๑.๑ ส่ ง เสริ ม บั ง คั บ ใช้ และติ ด ตามตรวจสอบ
เด็กหญิงในทุกที่
ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ ไม่วา่ จะมีกรอบกฎหมายก�ำหนดไว้หรือไม่
ก็ตาม
๕.๒ ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ๕.๒.๑ สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว รวมถึงการ
ที่อยู่ร่วมกับคู่รัก และถูกกระท�ำความรุนแรง
ค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการ
ทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคูร่ กั ปัจจุบนั
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
หรือคนก่อนหน้า ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา
จ�ำแนกตามรูปแบบความรุนแรงและอายุ
๕.๒.๒ สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ที่ได้รับความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
คูร่ กั ในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดือนทีผ่ า่ นมา จ�ำแนก
ตามอายุ และสถานที่เกิดเหตุ
๕.๓ ขจัดการปฏิบัติที่เป็นอันตรายทั้งมวล เช่น การ ๕.๓.๑ สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง ๒๐ - ๒๔ ปี ที่
แต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรและโดยการบังคับ
แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ ๑๕ และ ๑๘ ปี
และการขลิบอวัยวะเพศหญิง
๕.๔ ยอมรับและให้คุณค่าการดูแลและการท�ำงานบ้าน ๕.๔.๑ สัดส่วนของเวลาที่ใช้ไปในการท�ำงานบ้าน และ
ที่ไม่ได้รับค่าจ้าง โดยการจัดให้มีบริการสาธารณะ
งานดูแลคนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
โครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายการคุ้มครองทาง
จ�ำแนกตามเพศ อายุ และถิ่นที่อยู่
สังคม และสนับสนุนการแบ่งภาระ ความรับผิดชอบ
ร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัวตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเทศ
๕.๕ ประกันการมีส่วนร่วมของผู้หญิงอย่างเต็มที่และมี ๕.๕.๑ สัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งใน
ประสิทธิผล และโอกาสที่เท่าเทียม ในการเป็นผู้น�ำ
(ก) รัฐสภา และ (ข) การปกครองท้องถิ่น
ในทุกระดับในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ
(ก) สัดส่วนของผู้หญิงด�ำรงต�ำแหน่ง ส.ว. และ
และสาธารณะ
ส.ส.
(ข) สัดส่วนของผูห้ ญิงด�ำรงต�ำแหน่งใน อบจ. และ
อบต.
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เป้าหมายย่อย			
ตัวชี้วัด
			
๕.๕.๒ สัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในต�ำแหน่ง
บริหารใน
(ก) ภาคราชการพลเรือนสามัญ
(ข) ภาคราชการต�ำรวจ
(ค) ภาคราชการตุลาการ
(ง) ภาคราชการอัยการ
๕.๖ ประกันการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัย
๕.๖.๑ สัดส่วนของผู้หญิงอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่สามารถ
เจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของการได้รับ
ตามที่ได้ตกลงตามแผนปฏิบัติการของการประชุม
ข้อมูลที่เพียงพอ (informed decision) ในเรื่อง
ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องประชากรและการ
ความสัมพันธ์ทางเพศ การคุมก�ำเนิด และอนามัย
พัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสาร
เจริญพันธ์ุ
ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนดังกล่าว
๕.๖.๒ จ�ำนวนประเทศที่มีกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่ประกันว่าผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
เข้าถึงข้อมูลการศึกษา และการดูแลด้านสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
๕.a ด�ำเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียม ๕.a.๑ (a) สั ด ส่ ว นของจ� ำ นวนประชากรในภาค
ในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
การเกษตรทัง้ หมดทีเ่ ป็นเจ้าของหรือมีสทิ ธิเหนือ
เข้าถึงกรรมสิทธิ์ การถือครอง การควบคุมที่ดิน
ที่ ดิ น ทางการเกษตร จ� ำ แนกตามเพศ และ
และทรัพย์สนิ ในรูปแบบอืน่ การบริการทางการเงิน
(b) สัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ
การรับมรดกและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความ
ถือครองทีด่ นิ ทางการเกษตร จ�ำแนกตามประเภท
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
ของการครอบครอง
๕.a.๒ สัดส่วนของประเทศที่มีกรอบกฎหมาย (รวมถึง
กฎจารีตประเพณี) ที่ประกันความเท่าเทียมของ
ผู้หญิงในสิทธิการเป็นเจ้าของหรือครอบครอง
ที่ดิน
๕.b สร้างเสริมการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี ๕.b.๑ สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพลังแก่
จ�ำแนกตามเพศ
ผู้หญิง
๕.c รับรองและสร้างเสริมนโยบายที่ดี และการบังคับ ๕.c.๑ สัดส่วนของประเทศที่มีระบบติดตาม และการ
ใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
จัดสรรงบประมาณสาธารณะ เพือ่ ความเสมอภาค
เพศ และเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
ระหว่างเพศ และเสริมพลังผู้หญิง
ในทุกระดับ
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ส่วนที่

๓

สาระส�ำคัญของแผนปฏิบต
ั ริ าชการ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓.๑ ภาพรวมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวมั่นคง
สังคมเสมอภาค

๑
๒
๓
๔
๕
๖
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พั นธกิจ
พัฒนาศักยภาพสตรีสงเสริมความเสมอภาคและความเทาเทียมระหวางเพศ

คุมครองพิทักษสิทธิสตรี ผูแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกำเนิด
และบุคคลในครอบครัว

คุมครองและพัฒนาอาชีพผูประสบปญหาจากการคาประเวณี

สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว
คุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว

ปองกัน แกไข คุมครอง พิทักษสิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม

เปนศูนยกลางขอมูลดานความเสมอภาคระหวางเพศและดานครอบครัว
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กลุมวิจัยและติดตามประเมินผล
กลุมสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศ

1. สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ บานเกร็ดตระการ
กรุงเทพมหานคร
2. สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ บานสองแคว
จ.พิษณุโลก
3. สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ บานนารีสวัสดิ์
จ.นครราชสีมา
4. สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ภาคใต
จ.สุราษฎรธานี

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ (สคอ.) (4 แหง)

ทรัพยากรบุคคล
กลุมสื่อสารองคกร
กลุมกฎหมาย
กลุมเลขานุการผูบริหาร

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมแผนงานและงบประมาณ
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมเสริมสรางหลักประกัน
ความมั่นคงของครอบครัว
ศูนยปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (ศปก.สค.)

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมมาตรการและกลไก
กลุมสงเสริมและพัฒนา
กลุมคุมครองและพิทักษสิทธิ
กลุมเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตรครอบครัว
แหงชาติ (กยค.)

กองสงเสริมสถาบันครอบครัว

(กสค.)

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ศสค.) ( 8 แหง)

กลุมคุมครองและพิทักษสิทธิ
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพ
ศูนยประสานงานแมเลี้ยงเดี่ยว
และครอบครัว

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมมาตรการและกลไก
กลุมสงเสริมและพัฒนา

กองคุมครองและพัฒนาอาชีพ

(กคอ.)

ศูนยสงเสริมจริยธรรม
และตอตานการทุจริต

(ศจท.)

1. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จ.นนทบุรี
2. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จ.ลำปาง
3. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ
4. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคใต จ.สงขลา
5. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแกน
6. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จ.ลำพูน
7. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี
8. ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

กลุมอำนวยการ
กลุมการคลังและพัสดุ
กลุมบริหารและพัฒนา

(กยผ.)

(สลก.)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(กพร.)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน

(ตสน.)

ระหวางเพศ (วลพ.)
กลุมบริหารกองทุนสงเสริม
ความเทาเทียมระหวางเพศ
ศูนยประสานการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.)

กลุมเลขานุการคณะกรรมการ
ระดับชาติ (กยส/สทพ.)
กลุมคณะกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมมาตรการและกลไก
กลุมสงเสริมและพัฒนา
กลุมคุมครองและพิทักษสิทธิ

กองสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางเพศ

(กสพ.)

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงสร้างองค์กร
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓.๒ ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี

๓.๒.๑ เป้าประสงค์

๑. สตรีมีศักยภาพ สถานภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีบทบาทร่วมในการพัฒนาประเทศ
๒. บุคคลได้รบั การคุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิ สวัสดิภาพ และสวัสดิการสังคมจากการถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ
การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว และการค้าประเวณี
๓. สังคมมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม

(๑) เป้าหมาย
เจตคติความเท่าเทียมทางเพศดีขึ้น ครอบครัวมีพื้นที่เรียนรู้ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย
(๒) ตัวชี้วัดรวม

ตัวชี้วัดแผน			 ค่าเป้าหมาย
		
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๑. ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ ทุกปี
๒. ร้อยละของประชาชนมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาค ๗๙
๘๒
ระหว่างเพศ
๓. ร้อยละของเป้าหมายได้รับการเสริมสร้าง
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ประสบการณ์การเรียนรู้ ความรู้และทักษะสมรรถนะ
ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่ผ่าน
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
ค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
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๗๐
๘๕
๘๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓.๓ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี

๓.๓.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมและสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว

๑) เป้าหมาย
(๑) ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีท�ำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
(๒) สถาบันการศึกษาทุกระดับมีมาตรการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
(๓) องค์กรมีการขับเคลื่อนการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๒) กลยุทธ์
    (๒.๑) ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีทักษะ รู้บทบาทหน้าที่ และหลักความเสมอภาคระหว่างเพศ
(๒.๒) สร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความสมดุลระหว่างชีวิต
การท�ำงานและชีวิตครอบครัว
(๒.๓) ผลักดันให้สถาบันการศึกษามีมาตรการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
(๒.๔) ส่งเสริมให้องค์กรน�ำแนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศไปใช้ก�ำหนดนโยบายในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานตามภารกิจ (Gender Mainstreaming)
(๒.๕) ส่งเสริมให้มีองค์กรน�ำร่องด้านการจัดท�ำงบประมาณที่ค�ำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB)
๓) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด			 ค่าเป้าหมาย
		
๖๖
๖๗
๖๘
๑. ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะในการเลี้ยงดู
๒๐
๒๕
๓๐
บุตรหลาน
๒. ระดับความส�ำเร็จในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
๑
๒
๓
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและ
ชีวิตครอบครัว (Work-Life Balance)๑
๓. จ�ำนวนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรการด้านการ
๒
๔
๖
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๔. ร้อยละขององค์กรที่มีการด�ำเนินงานตาม
๕๕
๖๐
๖๕
แผนปฏิบัติการด้านสตรี
๕. จ�ำนวนองค์กรน�ำร่องด้านการจัดท�ำงบประมาณที่
๔
๖
๘
ค�ำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB)

๖๙
๓๕

๗๐
๔๐

๔

๕

๘

๑๐

๗๐

๗๕

๑๐

๑๕

ระดับที่ ๑ การศึกษาข้อมูลเพื่อคัดเลือกประเด็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการฯ ระดับที่ ๒ จัดท�ำต้นแบบการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการฯ เพื่อด�ำเนินการในกลุ่มทดลองเพื่อศึกษาผลการด�ำเนินงาน ระดับที่ ๓ จัดท�ำ  (ร่าง) นโยบายเพื่อ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการฯ ระดับที่ ๔ ประชาพิจารณ์ ระดับที่ ๕ เสนอเข้าสู่กระบวนการจัดท�ำหรือปรับปรุง ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๔) แผนงาน/โครงการ
     ๑. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
     ๒. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
๓. โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางเพศในสังคม
๔. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๕. โครงการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. โครงการพัฒนาระบบและส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
๗. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติว่าด้วยการขจัดอคติทางเพศในระบบการศึกษาของอาเซียน
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กองคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ

๓.๓.๒ แผนปฏิบตั ริ าชการเรือ่ งที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและยกระดับบทบาททางเศรษฐกิจ การมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของสตรี

๑) เป้าหมาย
(๑) สตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น
(๒) สตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
๒) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมศักยภาพให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเข้าไปมีบทบาททางการเมืองทุกระดับ
(๒) ผลักดันกฎหมาย ระเบียบหรือมาตรการให้สตรีมีสัดส่วนในทางการเมืองหรือการบริหารเพิ่มขึ้น
(๓) พัฒนาทักษะเพือ่ การประกอบอาชีพแบบครบวงจรพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและรองรับความต้องการ
ตลาดแรงงาน
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด			 ค่าเป้าหมาย
		
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๑. ร้อยละของสตรีที่ลงสมัครเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ร้อยละ ๒
๒. ร้อยละของ ส.ส. และ ส.ว. หญิงในรัฐสภาเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ร้อยละ ๑
๓. ระดับความส�ำเร็จในการผลักดันกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือมาตรการให้สตรีมีสัดส่วนในการมีส่วนร่วม
๑
๒
๓
๔
๕
ในระดับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น๒
๔. ร้อยละของสตรีทไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพมีงานท�ำ ๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๕. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
๗๐
มีรายได้เพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพิ่มขึ้น
ระดับที่ ๑ การศึกษาข้อมูลและแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนระดับตัดสินใจ ระดับที่ ๒ การระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน/หรือการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำร่างกฎหมายหรือระเบียบ
หรือมาตรการฯ ระดับที่ ๓ จัดท�ำ (ร่าง) กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีสัดส่วนในระดับตัดสินใจเพิ่มขึ้น ระดับที่ ๔
การรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและองค์กรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน /หรือการหารือร่วมกันกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ระดับที่ ๕ เสนอเข้าสู่กระบวนการจัดท�ำหรือปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒

๔) แผนงาน/โครงการ
    ๑. โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
    ๒. โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
    ๓. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
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๓.๓.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ เสริมพลัง ยุติความรุนแรง และขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ

๑) เป้าหมาย
(๑) บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ลดปัญหาความรุนแรง ขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบ และ
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
(๒) สร้างนวัตกรรมที่เสริมพลัง ยุติความรุนแรง และขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  
๒) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมและพัฒนากลไกทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน
(๒) การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกกระท�ำทุกรูปแบบ
(๓) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ
(๔) พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เพือ่ น�ำไปสูน่ วัตกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ สตรี และครอบครัว
ตัวชี้วัด			 ค่าเป้าหมาย
		
๖๖
๖๗
๖๘
๑. ร้อยละศูนย์ช่วยเหลือสังคมต�ำบลในพื้นที่รับผิดชอบ
๕
๑๐
๑๕
สามารถบูรณาการและขับเคลื่อนงานได้ตามมาตรฐาน
ของ พม.
๒. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ
๙๒
๙๔
๙๖
จากการถูกกระท�ำทุกรูปแบบ
๓. จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ การคุ้มครอง
๓
๓
๓
ทางสังคม ที่มีการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
๔. จ�ำนวนกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายมีการด�ำเนินงาน
๑,๑๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๓๐๐
ด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ
๕. จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ ๒,๒๐๐ ๒,๓๐๐ ๒,๔๐๐
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
๖. ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
๑
๒
๓
เพือ่ น�ำไปสูน่ วัตกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานด้านการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ สตรี และครอบครัว๓

๖๙
๒๐

๗๐
๒๕

๙๘

๑๐๐

๓

๓

๑,๔๐๐

๑,๕๐๐

๒,๕๐๐

๒,๖๐๐

๔

๕

ระดับที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการนวัตกรรมด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สตรี และครอบครัว ระดับที่ ๒ คิดค้น
พัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับที่ ๓ การทดลองใช้นวัตกรรม ระดับที่ ๔ การติตตามและประเมินผลการน�ำนวัตกรรมไปสู่
การปฏิบัติ ระดับที่ ๕ การเผยแพร่และน�ำนวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
๓
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๓) ตัวชี้วัด
๔) แผนงาน/โครงการ
๑. โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
๒. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี
๓. โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางเพศในสังคม
๔. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๕. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
๖. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการด�ำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
๗. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  
๘. โครงการยกระดับสู่ความเป็นเลิศของกลไกด้านครอบครัว
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กองส่งเสริม
สถาบันครอบครัว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๓.๓.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

๑) เป้าหมาย
(๑) องค์กรมีการบริหารจัดการที่สร้างระบบนิเวศในการท�ำงาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(๒) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะหลัก สามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
(๓) ระบบฐานข้อมูลมีการเชือ่ มโยงและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั งิ าน
๒) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมให้มกี ระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากรภายในองค์กร และเปิดพืน้ ทีท่ างวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัยระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
(๒) การเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลัก
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถน�ำมาใช้วิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายได้
(๔) พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพือ่ น�ำไปสู่นวัตกรรมทีเ่ อื้อต่อการท�ำงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ สตรี และครอบครัว
(๕) การพัฒนานโยบายและกระบวนการท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
(๖) การพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการท�ำงานที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานขององค์กร

Department of Women’s Affairs and Family Development

59 page

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด			 ค่าเป้าหมาย
		
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๑. จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ
๕
๕
๕
๕
๕
ในการท�ำงาน (Ecosystem)
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการส่งเสริม
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
การสร้างระบบนิเวศในการท�ำงาน (Ecosystem)  
๓. ร้อยละของบุคลากร สค. ได้รับการพัฒนาทักษะ
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
๑๐๐
การท�ำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑
๔. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
๑๐๐
๕. จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐานข้อมูลและ
๕ ชุด
๕ ชุด ๕ ชุด
๕ ชุด
๕ ชุด
น�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
๖. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับรู้
๘๕
๘๕
๘๕
๙๐
๙๐
นโยบายและผลงานของ สค.
๗. ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่ผ่าน
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
ค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
๘. จ�ำนวนกระบวนงานที่พัฒนาหรือปรับปรุงที่เอื้อต่อ
๑
๑
๑
๑
๑
การด�ำเนินงานขององค์กร
๙. คะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้น
๘๘ ๙๐ ขึ้นไป ๙๐ ขึ้นไป ๙๕ ขึ้นไป ๙๕ ขึน้ ไป
๔) แผนงาน/โครงการ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการด�ำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
๒. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครอบครัว
๓. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
๔. โครงการการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครอบครัว
๕. โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม
๖. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม๓
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานสนับสนุน : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กองคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓

โครงการงานวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓.๔ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๑๕๖,๔๘๖,๖๖๓ บาท
(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน		
เงินกู้		
			
ในประเทศ		 ต่างประเทศ
๒,๑๕๖,๔๘๖,๖๖๓
-		
-

อื่น ๆ
-

๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมและสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
แผนปฏิบัติ
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
วงเงินรวม
ราชการ
เงินงบประมาณ ๔๒,๙๔๒,๒๐๐ ๙๐,๑๕๔,๒๙๐ ๖๗,๗๐๕,๐๙๙ ๕๓,๐๗๗,๙๘๘ ๕๗,๒๖๕,๕๖๖ ๓๑๑,๑๔๕,๑๔๓
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้
ต่างประเทศ
อื่น ๆ
๓๑๑,๑๔๕,๑๔๓
รวมเงินทั้งสิ้น
๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาศักยภาพและยกระดับบทบาททาง
เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
แผนปฏิบัติ
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
วงเงินรวม
ราชการ
เงินงบประมาณ ๑๕๖,๖๓๙,๖๐๐ ๔๕๗,๖๘๒,๒๕๕ ๑๘๘,๗๘๙,๒๕๖ ๒๐๗,๓๑๓,๕๘๑ ๒๔๓,๑๖๑,๓๓๙ ๑,๒๕๓,๕๘๖,๐๐๑
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้
ต่างประเทศ
อื่น ๆ
๑,๒๕๓,๕๘๖,๐๐๑
รวมเงินทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง เสริมพลัง ยุติความรุนแรง และขจัดการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
แผนปฏิบัติ
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
วงเงินรวม
ราชการ
เงินงบประมาณ ๕๗,๐๗๔,๖๐๐ ๙๕,๕๖๒,๖๐๐ ๙๒,๘๕๓,๐๐๐ ๖๑,๙๔๘,๔๔๐ ๖๒,๒๙๙,๘๒๔ ๓๗๔,๗๓๘,๔๖๔
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้
ต่างประเทศ
อื่น ๆ
กองทุน
กองทุน
กองทุน
กองทุน
กองทุน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐
เท่าเทียม
เท่าเทียม
เท่าเทียม
เท่าเทียม
เท่าเทียม
ระหว่างเพศ ระหว่างเพศ ระหว่างเพศ ระหว่างเพศ ระหว่างเพศ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บ. ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ. ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ. ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ. ๕,๐๐๐,๐๐๐ บ.
๓๙๙,๗๓๘,๔๖๔
รวมเงินทั้งสิ้น
๔) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติ
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
วงเงินรวม
ราชการ
เงินงบประมาณ ๓๑,๗๐๗,๔๐๐ ๖๑,๗๕๐,๘๔๐ ๓๑,๗๙๘,๖๒๔ ๓๑,๘๕๑,๑๘๖ ๓๑,๙๐๙,๐๐๕ ๑๘๙,๐๑๗,๐๕๕
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้
ต่างประเทศ
อื่น ๆ
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
(เงินนอก งปม.)
๑๙๒,๐๑๗,๐๕๕
รวมเงินทั้งสิ้น
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ส่วนที่

๔

การขับเคลือ
่ นแผนสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ
และการติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานภายใน สค.
เพือ่ จัดท�ำปฏิบตั ริ าชการระดับกอง ส�ำนัก และถ่ายทอดสูก่ ารก�ำหนดตัวชีว้ ดั ระดับบุคคลให้สามารถใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และประเมินผลระดับบุคคลได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบ
การด�ำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตลอดระยะเวลาของแผน อีกทั้งต้องมีการวางแผนการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมายและสอดรับ
กับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เน้นการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับ โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการ ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะสั้น คือ การติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานรายปี และ ๒) ระยะยาว คือ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานระยะ ๕ ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑) การติดตามประเมินผลระยะสั้น
๑.๑ การติดตามประเมินผลในระดับโครงการหรือกิจกรรม ควรด�ำเนินการทุกเดือน เช่น การด�ำเนินการรายงาน
ผ่านแบบ กยผ. ๐๑ เป็นประจ�ำทุกเดือน หรือการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจกรรมนัน้ ๆ เป็นผูด้ ำ� เนินการ เพือ่ เป็นการติดตามผลการด�ำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรค ความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ
๑.๒ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รายไตรมาส โดยกองหรือกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และแผนการด�ำเนินงานของ สค. เช่น การรายงานการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นรายไตรมาส และการรายงานความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ประเด็นยุทธศาสตร์เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบตั ริ าชการ
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้น�ำผลการด�ำเนินการมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ด�ำเนินงานในแต่ละไตรมาส ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนงานในไตรมาสถัดไป สามารถบรรลุผล
ตามตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถปรับกระบวนการท�ำงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ได้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะวิกฤตทีร่ ะบบการจัดสรรงบประมาณมีการจัดสรรแบบระยะสัน้ ๆ
ท�ำให้การวางแผนงานระยะยาวอาจด�ำเนินการได้ยาก การติดตามประเมินผลระยะสั้นจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน
ปรับกิจกรรมและกระบวนการท�ำงานได้คล่องตัวมากยิง่ ขึน้ และเกิดความยืดหยุน่ ในการวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑.๓ การติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของโครงการหรื อ กิ จ กรรมทุ ก ๖ เดื อ น และ ๑๒ เดื อ น
โดยผู้บริหารของ สค. เพื่อวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและทบทวนกระบวนการด�ำเนินงาน ตลอดจนทบทวน
แผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การติ ด ตามประเมิ น ผลรายปี เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ในปีนั้น ๆ เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด�ำเนินงาน และประเมินแผนฯ ว่ามีการด�ำเนินงาน
ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั ของแผนหรือไม่ อีกทัง้ ยังจะได้นำ� ผลการติดตามประเมินผลในปีทผี่ า่ นมา มาวิเคราะห์
ปัจจัยความส�ำเร็จและปัจจัยที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงการและกระบวนการ
ด�ำเนินงานในแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายต่อไป

๒) การติดตามประเมินผลระยะยาว
เมื่อแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ ๕ ปีใกล้ส้ินสุดลง ควรจะได้มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของแผน
ตลอดระยะเวลาด�ำเนินการ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของ สค. ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งท�ำให้สามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่ต้องใช้ระยะเวลาหรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดผลในระยะสั้น ๆ ได้ เช่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางการเงิน เป็นต้น และมียุทธศาสตร์ใดที่บรรลุผลและยุทธศาสตร์ใดที่ยังต้อง
ด�ำเนินการขับเคลือ่ นต่อ ซึง่ กระบวนการติดตามประเมินผลนีจ้ ะมีประโยชน์อย่างยิง่ ในการน�ำเข้าสูก่ ระบวนการวางแผน
ปฏิบัติราชการระยะถัดไปของ สค.
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ภาคผนวก

่ อดคล้อง
• ตารางแผนงาน/โครงการตามวงเงินงบประมาณทีส
กับตัวชี้วัดกับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและแผน
ปฏิบต
ั ริ าชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกระทรวง
การพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• นิยามศัพท์เฉพาะ
• แผนผังความเชื่อมโยงการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการะยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
งบประมาณจ�ำนวน 311,145,143 (สามร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
1. โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
(1) เสริมพลังครอบครัวเสริมพลังชุมชน
เข้มแข็ง
• เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน
• สนับสนุนครอบครัวท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ในวันส�ำคัญของครอบครัว (วันครอบครัว
/วันแห่งความรัก/วันส�ำคัญทางศาสนา)
• จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพ
ครอบครัว

ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ
ในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน (ยุทธศาสตร์ 1)
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน

(2) พั ฒ นานโยบายที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
ครอบครัว (Family Friendly Policy)
และการป้ อ งกั น /แก้ ไขปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(3) ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
ครอบครัว (พ.ศ. 2466-2570) สู่การ
ปฏิบัติ

จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา การคุ้มครองทางสังคม ที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

• สมัชชาครอบครัว

• การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัวจังหวัด (76 จังหวัด)
และกรุงเทพมหานคร
• โครงการขับเคลือ่ นมติสมัชชาครอบครัว
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ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ ร้อยละของพ่อแม่ผปู้ กครองทีม่ ที กั ษะใน
การเลี้ยงดูบุตรหลาน (ยุทธศาสตร์ 1)
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ
ในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน (ยุทธศาสตร์ 1)
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน

จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคม ที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

Department of Women’s Affairs and Family Development

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

26,966,700 29,663,370 32,629,707 35,892,677 39,481,945 164,634,399

กสค.

11,250,000

กสค.

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,000,000

กสค.

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

4,500,000

กสค.

3,333,000 3,333,000

3,333,000 3,333,000 3,333,000

16,665,000

กสค.

3,085,600 3,085,600

3,085,600 3,085,600 3,085,600

15,428,000

กสค.

200,000

200,000

1,000,000

กสค.

200,000

200,000

200,000
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ประมาณการ
งปม.
เพิ่ม 10 %
ประมาณการ
งปม. เพิม่ 10 %
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
(4) พัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อน
งานตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์
2. โครงการส่งเสริมทักษะการเลีย้ งดูบตุ รอย่างมีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน (ยุทธศาสตร์ 1)
3. โครงการพัฒนาระบบและส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
ระดับความส�ำเร็จในการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ชี วิ ต การท� ำ งานและชี วิ ต ครอบครั ว
(Work-Life Balance)

จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคม ที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)

4. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
• ล้อมรัว้ ครอบครัวห่างไกลภัยสังคม เพือ่ ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีทักษะ
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ป้องกันการถูกล่อลวง
ในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน (ยุทธศาสตร์ 1)
5. โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางเพศในสังคม
• ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท� ำ งบ
ประมาณทีค่ ำ� นึงถึงมิตเิ พศภาวะในพืน้ ที่
น�ำร่อง
• ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่
น�ำร่องที่มีการจัดท�ำงบประมาณที่ค�ำนึง
ถึงมิติเพศภาวะ
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จ� ำ นวนองค์ ก รน� ำ ร่ อ งด้ า นการจั ด ท� ำ
งบประมาณที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง มิ ติ เ พศภาวะ
(GRB)
จ� ำ นวนองค์ ก รน� ำ ร่ อ งด้ า นการจั ด ท� ำ
งบประมาณที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง มิ ติ เ พศภาวะ
(GRB)

จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ 3)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

508,500

508,500

508,500

508,500

508,500

2,542,500

กสค.

-

26,410,000

-

-

-

26,410,000

กสค.

ข้อเสนอโครงการ
ส�ำคัญ ปี 2567

-

14,100,000 14,100,000

-

-

28,200,000

กสค.

ข้อเสนอ
โครงการ
ส�ำคัญ
ปี 2567

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

1,200,000

กคอ.

285,100

313,610

344,971

379,468

417,414

1,740,563

กสพ.

210,100

231,110

254,221

279,643

307,607

1,282,681

กสพ.
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ประมาณการ
งปม.
เพิ่ม 10 %
ประมาณการ
งปม.
เพิ่ม 10 %
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
6. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
(1) ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการด้านสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
กลไกด้านการพัฒนาสตรี
• จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการ
ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคระหว่ า งเพศ
ส�ำหรับผู้บริหาร (CGEO)
(2) ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามกรอบ
ความร่ ว มมื อ และพั น ธกรณี ร ะหว่ า ง
ประเทศ
• การพัฒนาแนวปฏิบัติในการขจัดอคติ
ทางเพศในระบบการศึกษาของอาเซียน

ร้อยละขององค์กรที่มีการด�ำเนินงาน จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านสตรี
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ 3)
ร้อยละขององค์กรที่มีการด�ำเนินงาน จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านสตรี
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ 3)
จ�ำนวนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
เพศ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ 3)

7. โครงการพัฒนาแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยการขจัดอคติทางเพศในระบบการศึกษาของอาเซียน
จ�ำนวนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
เพศ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ 3)
รวมวงเงินทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

285,100

285,100

285,100

285,100

285,100

1,425,500

กสพ.

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,000,000

กสพ.

50,100

-

-

-

-

50,100

กสพ.

-

-

8,168,000

กสพ.

-

3,834,000 4,334,000

ข้อเสนอ
โครงการ
ส�ำคัญ
ปี 2567

42,942,200 90,154,290 67,705,099 53,077,988 57,265,566 311,145,143
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบตั ริ าชการเรือ่ งที่ 2 พัฒนาศักยภาพและยกระดับบทบาททางเศรษฐกิจ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของสตรี
จ�ำนวนงบประมาณ 1,258,674,001 บาท (หนึง่ พันสองร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมืน่ สีพี่ นั หนึง่ บาทถ้วน)

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
(1) โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ ร้อยละของสตรีทลี่ งสมัครเลือกตัง้ ระดับ
สตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท้องถิ่น
• ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สถานภาพการมี ส ่ ว นร่ ว มและการ
ร้อยละของ ส.ส. และ ส.ว. หญิงในรัฐสภา
ตัดสินใจของสตรี
เพิ่มขึ้น
ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการผลั ก ดั น
กฎหมายหรือระเบียบหรือมาตรการให้
สตรีมีสัดส่วนในการมีส่วนร่วมในระดับ
การตัดสินใจเพิ่มขึ้น
• การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ร้ อ ยละของสตรี ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
บทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ ศั ก ยภาพเพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
(Entrepreneur) เพิ่มขึ้น

-

จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคม ที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)

2. โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
• พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต แม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย วและ ร้อยละของสตรีทไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
อาชีพมีงานท�ำ
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
ครอบครัว
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)
3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน
(1) พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ แก่ ส ตรี แ ละ ร้อยละของสตรีทไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
อาชีพมีงานท�ำ
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
ครอบครัว
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)
ร้ อ ยละของสตรี ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
ศั ก ยภาพเพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
(Entrepreneur) เพิ่มขึ้น
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

4,000,000

กสพ.

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1,250,000

กสพ.

ประมาณการ
งปม.
เพิ่ม 10 %

1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 2,196,150

9,157,650

กคอ.

ประมาณการ
งปม.
เพิ่ม 10 %

กคอ.

ประมาณการ
งปม.
เพิ่ม 10 %

150,420,100 165,462,110 182,008,321 200,209,153 220,300,068 918,329,752
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
(2) พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพ ร้อยละของสตรีทไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
แบบครบวงจร
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)
(3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในยุคดิจทิ ลั ร้อยละของสตรีทไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)
(4) เวทีคนเก่งสูต่ ลาดแรงงานสร้างอาชีพ ร้อยละของสตรีทไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)
4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน
ร้อยละของสตรีทไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การเสริม
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ 1)
รวมวงเงินทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ
4,000,000

กคอ.

1,173,500 1,290,850 1,419,935 1,561,928 17,189,121

22,635,334

กคอ.

1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000

6,784,000

กคอ.

285,733,265

กคอ.

800,000

800,000

285,733,265

800,000

-

800,000

-

800,000

-

ข้อเสนอ
โครงการ
ส�ำคัญ
ปี 2567

156,639,600 457,882,225 188,789,256 207,313,581 243,961,339 1,258,674,001
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 เสริมพลัง ยุติความรุนแรง และขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
งบประมาณจ�ำนวน 374,738,464 ล้านบาท (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
1. โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
(1) ส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัว
• สนับสนุนงบบริหารจัดการให้ พมจ. 76
จังหวัด ขับเคลื่อนกลไกด้านครอบครัว
ในพื้นที่  
• พัฒนาและขับเคลื่อนการใช้มาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและเพิ่ม
ความเข้มแข็งของกลไกด้านครอบครัว
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
(2) สร้างทัศนคติความรู้ความเข้าใจ
ต่อประชาชนเพื่อยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
• กิจกรรมรณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว (ส่วนกลาง)
• สนั บ สนุ น งบประมาณจั ด กิ จ กรรม
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
(3) พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
• พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
• พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
(ต้นแบบ)
• สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
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จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายมีการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
ร้ อ ยละศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คมต� ำ บลใน ร้ อ ยละศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คมต� ำ บลใน
พื้นที่รับผิดชอบสามารถบูรณาการและ พื้นที่รับผิดชอบสามารถบูรณาการและ
ขับเคลือ่ นงานได้ตามมาตรฐานของ พม. ขับเคลือ่ นงานได้ตามมาตรฐานของ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
ร้ อ ยละศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คมต� ำ บลใน ร้ อ ยละศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คมต� ำ บลใน
พื้นที่รับผิดชอบสามารถบูรณาการและ พื้นที่รับผิดชอบสามารถบูรณาการและ
ขับเคลือ่ นงานได้ตามมาตรฐานของ พม. ขับเคลือ่ นงานได้ตามมาตรฐานของ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
ร้ อ ยละศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คมต� ำ บลใน ร้ อ ยละศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คมต� ำ บลใน
พื้นที่รับผิดชอบสามารถบูรณาการและ พื้นที่รับผิดชอบสามารถบูรณาการและ
ขับเคลือ่ นงานได้ตามมาตรฐานของ พม. ขับเคลือ่ นงานได้ตามมาตรฐานของ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ
24,980,000

กสค.

200,000

1,000,000

กสค.

1,067,900 1,067,900 1,067,900 1,067,900 1,067,900

5,339,500

กสค.

1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000

6,840,000

กสค.

4,996,000 4,996,000 4,996,000 4,996,000 4,996,000

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

กสค.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

กสค.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

7,500,000

กสค.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
(4) ขับเคลื่อนการด�ำเนินการป้องกัน ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ
และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงใน คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ
ครอบครัว
ทุกรูปแบบ
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคม ที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
5) พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
เครือข่ายตามกฎหมายด้านความรุนแรง พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
ในครอบครัว

(6) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ
ป้องกันการกระท�ำความรุนแรงใน คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ
ทุกรูปแบบ
ครอบครัว
9.1 ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อน
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว
9.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
9.3 การเสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระท�ำ
ความรุ น แรงในครอบครั ว และผู ้ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการ
ป้ อ งกั น ความรุ น แรงในครอบครั ว
ระดับชุมชน
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จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคม ที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

กสค.

614,800

614,800

614,800

614,800

614,800

3,074,000

กสค.

1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000

9,700,000

กสค.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
(7) เสริมสร้างความรู้ในการป้องกัน จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ความรุนแรงในครอบครัวให้เยาวชน พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(8) พัฒนายกระดับการให้บริการค�ำ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ปรึกษาเพือ่ นครอบครัว : Family Line พั ฒ นาสั ง คมที่ เข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว น
• พัฒนาศักยภาพกลไกการให้คำ� ปรึกษา ในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line
• เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยว
ชาญระบบเพือ่ นครอบครัว : Family Line

จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

2. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ
คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ
ทุกรูปแบบ
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)

3. โครงการยกระดับสู่ความเป็นเลิศของกลไกด้านครอบครัว
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
4. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี
(1) ขั บ เคลื่ อ นงานเพื่ อ ขจั ด ปั ญ หา ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ ร้ อ ยละของกลุ ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การ
ความรุนแรงในสังคม
คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ การเรี ย นรู ้
ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษ
ทุกรูปแบบ
ที่ 21 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

(2) ขับเคลื่อนงานด้านสตรีกับการ จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

200,000

กสค.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

กสค.

-

11,300,000 11,300,000

-

-

22,600,000

กสค.

ข้อเสนอ
โครงการ
ส�ำคัญ
ปี 2567

-

19,924,000 19,924,000

-

-

39,848,000

กสค.

ข้อเสนอ
โครงการส�ำคัญ
ปี 2567

1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000

7,700,000

กสพ.

796,300

3,981500

กสพ.

796,300

796,300

796,300

796,300
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ การคุ้มครองทางสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
ทุกรูปแบบ
5. โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางเพศในสังคม
(1) เสริ ม พลั ง สร้ า งความเท่ า เที ย ม จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ระหว่างเพศ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(2) พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม พั ฒ นาสั ง คมที่ เข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว น พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(3) การประชุ ม คณะกรรมการ ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
และคณะอนุกรรมการตามพระราช คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ การคุ้มครองทางสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
บัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทุกรูปแบบ

พ.ศ. 2558
(4) สนับสนุน ผลักดัน และติดตาม
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
2558
(5) การจ้างทีป่ รึกษาจัดท�ำกฎหมาย
รับรองเพศ

จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พั ฒ นาสั ง คมที่ เข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว น พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
ในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

(6) เสริมสร้างการใช้ชีวิตครอบครัว จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ทีม่ นั่ คงของหญิงไทยกับชาวต่างชาติ พั ฒ นาสั ง คมที่ เข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว น
ในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
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(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
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ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

1,750,000

กสพ.

2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000

14,700,000

กสพ.

889,200

889,200

889,200

889,200

889,200

4,446,000

กสพ.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

750,000

กสพ.

1,000,000

-

-

-

-

1,000,000

กสพ.
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120,000
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120,000
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
7. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
(1) ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตาม จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
กรอบความร่ ว มมื อ และพั น ธกรณี พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
ระหว่างประเทศ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
• กิ จ กรรมสร้ า งความตระหนั ก

และมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5”
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
การด� ำ เนิ น งานตามกรอบความ พั ฒ นาสั ง คมที่ เข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว น พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
ในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
ร่วมมือระหว่างประเทศ
• การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “เสริมพลัง
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศในการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศ”
(2) โครงการเสริมพลังและพัฒนา
ศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
• กิจกรรมสมัชชาสตรี ประจ�ำปี 2565
(3) สนับสนุนเครือข่ายขับเคลื่อน
งานด้านการพัฒนาสตรี
• สนับสนุนเงินอุดหนุนเพือ่ การด�ำเนิน
งานพัฒนาสตรี
• สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ส� ำ หรั บ ค่ า
สมาชิ ก และสมทบองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศ (UN Women)
(4) กิจกรรมส�ำคัญเนือ่ งในวันส�ำคัญ
ของสตรี
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จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พั ฒ นาสั ง คมที่ เข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว น
ในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
จ�ำนวนกิจกรรมทีภ่ าคีเครือข่ายมีการ
ด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
จ�ำนวนกิจกรรมทีภ่ าคีเครือข่ายมีการ
ด�ำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พั ฒ นาสั ง คมที่ เข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว น
ในการพัฒนาสังคมร่วมกับ สค.

(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

-

3,000,000

-

-

-

3,000,000

กสพ.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

750,000

กสพ.

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

กสพ.

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

กสพ.

2,460,000 2,460,000 2,460,000 2,460,000 2,460,000

12,300,000

กสพ.

2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224

16,117,464

กสพ.

4,160,900 4,160,900 4,160,900 4,160,900 4,160,900

20,804,500

กสพ.
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ข้อเสนอ
โครงการส�ำคัญ
ปี 2567

ประมาณการ
งปม. 10%
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
(1) พัฒนาและขับเคลือ่ นมาตรการกลไก จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา การคุ้มครองทางสังคมที่มีการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ประเวณี
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)
(2) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
เครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
การค้ า ประเวณี ใ นพื้ น ที่ (ชมรม พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
คบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น)
(3) พัฒนาเครือข่ายแกนน�ำชุมชนเพื่อ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันปัญหาการค้าประเวณี (ผู้น�ำ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
ชุ ม ชน/อพม./ครู / สาธารณสุ ข ) พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
(จัดสรรงบประมาณให้สถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง)
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ศักยภาพด้านการคุ้มครองและพิทักษ์ คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ การคุ้มครองทางสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
สิทธิ
ทุกรูปแบบ
9. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการด�ำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
(1) การคิ ด เชิ ง ออกแบบ (design ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาปรับปรุง จ�ำนวนนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร
thinking) เพื่ อ พั ฒ นาแบบจ� ำ ลอง กระบวนงานเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ น วั ต กรรมที่ ที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่
นโยบายและนวั ต กรรมส� ำ หรั บ งาน เอื้ อ ต่ อ การท� ำ งานด้ า นการส่ ง เสริ ม การปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
ด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาค ความเสมอภาคระหว่างเพศ สตรี และ
ระหว่างเพศ
ครอบครัว
(2) จั ด งานนวั ต กรรมด้ า นสตรี แ ละ จ�ำนวนชุดความรู้ท่ีสังเคราะห์จากฐาน จ�ำนวนนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร
ครอบครัว
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ ที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
ด�ำเนินงาน
(3) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนา จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
สตรีและครอบครัวให้เป็นศูนย์แห่งการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม.
เรียนรูค้ รบวงจรด้านสตรีและครอบครัว พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
(Learning Center)
10. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ร้ อ ยละกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
คุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกระท�ำ การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
ทุกรูปแบบ
จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ พัฒนาสังคมที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับ พม. (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
พัฒนาสังคมร่วมกับ สค.
รวมวงเงินทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

4,209,400 4,209,400 4,209,400 4,209,400 4,209,400

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ
21,047,000

กคอ.

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

2,400,000

กคอ.

238,200

238,200

238,200

238,200

238,200

1,191,000

กคอ.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

กคอ.

195,300

195,300

195,300

195,300

195,300

976,500

กยผ.

957,200

957,200

957,200

957,200

957,200

4,786,000

กยผ.

973,500

973,500

973,500

973,500

973,500

4,867,500

กคอ.

5,000,00

5,000,00

5,000,00

5,000,00

5,000,00

25,000,00

กสพ.

62,074,600 95,562,600 92,853,000 61,948,440 62,299,824

374,738,464
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณจ�ำนวน 189,017,055 (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน)

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการด�ำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
(1) ถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั
และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนงาน
/โครงการและงบประมาณประจ�ำปี
(3) พัฒนางานด้านสตรีและครอบครัว
เพื่อรองรับแผนแม่บทตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4) การติดตามการด�ำเนินงานด้านสตรี
และครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย
(5) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจ
และประเมินผลมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัว
(6) การบริหารจัดการองค์กร

ร้ อ ยละของตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ
ราชการที่ผ่านค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ร้ อ ยละของตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ
ราชการที่ผ่านค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด

ร้ อ ยละของตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ
ราชการที่ผ่านค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด

จ� ำ นวนชุ ด ความรู ้ ท่ี สั ง เคราะห์ จ าก
ฐานข้อมูลและน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
การด�ำเนินงาน
จ�ำนวนกระบวนงานที่พัฒนา หรือ
ปรับปรุงที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานของ
องค์กร

จ�ำนวนกระบวนงานที่พัฒนา หรือ
ปรับปรุงที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานของ
องค์กร
(7) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด ้ า นการพั ฒ นา จ�ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
องค์กร
ระบบนิเวศในการท�ำงาน
(Ecosystem)
(8) พัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากร สค. ได้รับการ
พัฒนาทักษะการท�ำงานเพื่อรองรับ
ยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
เพิ่มขึ้น
(9) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม คะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) สค.

ร้อยละของบุคลากร พม. ได้รบั การพัฒนา
ทักษะการท�ำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัล
และศตวรรษที่ 21 (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
เพิ่มขึ้น (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
คะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้น
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)

2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ
จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐาน ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการบู ร ณาการ
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการพัฒนาสังคม
ด�ำเนินงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ

105,300

105,300

105,300

105,300

105,300

526,500

กยผ.

132,900

132,900

132,900

132,900

132,900

664,500

กยผ.

286,400

286,400

286,400

286,400

286,400

1,432,000

กยผ.

434,400

477,840

525,624

578,186

636,005

2,652,055

กยผ.

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

กคอ.

169,950

169,950

169,950

169,950

169,950

849,750

กพร.

190,950

190,950

190,950

190,950

190,950

954,750

กพร.

512,400

512,400

512,400

512,400

512,400

2,562,000

สลก.

93,500

93,500

93,500

93,500

93,500

467,500

ศจท.

64,623,500

กยผ.

12,924,700 12,924,700 12,924,700 12,924,700 12,924,700
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด สค.
ตัวชี้วัด พม.			
				
3. โครงการพัฒนาต่อยอดระบบ Thai Family Platform
(1) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐาน ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการบู ร ณาการ
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการพัฒนาสังคม
พัฒนาครอบครัว
ด�ำเนินงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
4. โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครอบครัว
จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐาน ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการบู ร ณาการ
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการพัฒนาสังคม
ด�ำเนินงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
5. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
(1) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐาน ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการบู ร ณาการ
พัฒนาครอบครัว
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการพัฒนาสังคม
ด�ำเนินงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
(2) การส�ำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็ง จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐาน
ของครอบครัว
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ด�ำเนินงาน
6. โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การรับรู้นโยบายและผลงานของ สค. การรับรู้นโยบายและผลงานของ พม.
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
จ� ำ นวนช่ อ งทางการสื่ อ สารสั ง คมที่ มี
ความหลากหลายและกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึง รับรู้ เข้าใจการขับเคลือ่ น
ภารกิจของพม. อย่างมีประสิทธิภาพ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
7. โครงการเสริมพลังสตรีและขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศ		
รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นการยุ ติ ก ารเลื อ ก จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐาน
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ด�ำเนินงาน
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
จ�ำนวนชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากฐาน ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการบู ร ณาการ
ข้ อ มู ล และน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการพัฒนาสังคม
ด�ำเนินงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
รวมวงเงินทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

			
2566
2567

งบประมาณ			
2568
2569
2570

10,165,000 10,165,000 10,165,000 10,165,000 10,165,000

รวมงบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
หน่วย : บาท ที่รับผิดชอบ
50,825,000

กสค.

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

กสค.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

กสค.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

10,000,000

กสค.

713,000

713,000

713,000

713,000

713,000

3,565,000

สลก.

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1,250,000

กสพ.

3,328,900 3,328,900 3,328,900 3,328,900 3,328,900

16,644,500

กสพ.

ข้อเสนอ
โครงการส�ำคัญ
ปี 2567

31,707,400 61,750,840 31,798,624 31,851,186 31,909,005 189,017,055
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการตัวอย่าง (Project Idea) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรม

ที่
1

โครงการสร้างเจตคติเพื่อ 1. เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
สังคมเสมอภาค
ให้กับบุคลากร สค./พม.
2. เพื่อสร้างแกนน�ำทางความคิด
ด้านการสร้างเจคติเพื่อสังคมเสมอ
ภาค
3. เพื่อบูรณาการร่วมกับกิจกรรม
อื่น ๆ ที่มีการด�ำเนินการอยู่แล้ว

2

โครงการนวัตกรรมสือ่ สาร
สั ง คม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ
ตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

1. เพื่ อ จั ด ท� ำสื่ อ เผยแพร่ พ.ร.บ.
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
2558 ฉบับประชาชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ
2. เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558

3

โครงการท�ำอย่างไรให้เพศ
ไม่เป็นตัวก�ำหนดอาชีพ
ที่มา เนื่องจากปัจจุบันใน
สังคมมีการยอมรับความ
หลากหลายทางเพศเพิ่ม
มากขึน้ แต่ยงั มีบางองค์กร
ยั ง น� ำ เรื่ อ งเพศมาเป็ น
ตัวก�ำหนดในการท�ำงาน

1. เพือ่ ให้สถานประกอบการเปิดใจ
รับสมัครงานโดยไม่จ�ำกัดเพศ
2. เพื่อปรับระบบการรับสมัครงาน
ให้ ไ ม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ด ้ ว ยเหตุ
แห่งเพศ
3. สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร
ให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ
4. เพื่ อ สร้ า งความเท่ า เที ย มให้
เกิดขึ้นในสังคม
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กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากร สค.
2. แกนน�ำในชุมชนน�ำร่อง
3. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาสังคม
กิจกรรม
1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร สค./พม.
2. จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ แ กนน� ำ ในชุ ม ชน
น�ำร่อง
3. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้
สังคมเสมอภาค
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
วิธีการ
1. ค้นหาหน่วยงาน/องค์กรที่ด�ำเนินการ
ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
2. ก� ำ หนดกรอบประเด็ น เพื่ อ จั ด ท� ำ สื่ อ
เผยแพร่ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
3. จัดการประกวดจัดท�ำสือ่ เพือ่ ให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม และน�ำสื่อไปเผยแพร่ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาอาชีพ
กิจกรรม
1. ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ความหลาก
หลายทางเพศ
2. ท�ำ MOU กับเว็บไซต์รบั สมัครงาน/สถาน
ประกอบการ
3. มอบรางวัลสถานประกอบการต้นแบบที่
มีความส�ำคัญกับความหลากหลายทางเพศ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด�ำเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

• บุ ค ลากรและแกนน� ำ ชุ ม ชนน� ำ ร่ อ งมี
ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
• ชุดความรูด้ า้ นความเสมอภาคระหว่างเพศ
จ�ำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ
2566 - 2570

50,000,000

กสพ.

• บุ ค ลากรและแกนน� ำ ชุ ม ชนน� ำ ร่ อ งมี
ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
• ชุดความรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่าง
เพศ (Clip Video)

ปีงบประมาณ
2566 - 2570

50,000,000

กสพ.

ผลผลิต
ได้ ส ถานประกอบการต้ น แบบที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ความหลากหลายทางเพศ
ผลลัพธ์
1. เกิ ด การจ้ า งงานของกลุ ่ ม หลากหลาย
ทางเพศมากขึ้น
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ในเรื่องการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
3. กระแสสังคมที่ยอมรับความหลากหลาย
ทางเพศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2567

3,000,000

กสพ.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการ Learning Space
for Happy Family
ที่มา
จากสถานการณ์ปัญหาใน
ปัจจุบนั เช่น ปัญหาเศรฐกิจ
ปัญหาโรคอุบัติใหม่ การมี
เวลาในการท� ำ กิ จ กรรม
น้อยลงของคนในครอบครัว
เพราะบุคคลในครอบครัว
มุ ่ ง เน้ นไปที่ก ารด�ำรงชีพ
มากกว่าความสัมพันธ์ของ
บุ ค คลในครอบครั ว และ
บุคคลรอบข้าง ส่งผลให้
สัมพันธภาพในครอบครัว
แย่ลง เกิดความไม่เข้าใจ
และขัดแย้งกันมากขึ้น ซึ่ง
ส่งผลใหเกิดความรุนแรง
ในครอบครัวรูปแบบต่าง ๆ
ต่อไป รวมถึงปัญหาอื่น ๆ
เช่น ปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบ
กับเด็กและเยาวชนโดยตรง
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
และปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ
ข อ ง ค น ใ น ค ร อ บ ค รั ว
เป็นต้น

1. เพือ่ ส่งเสริมการใช้พนื้ ทีก่ ารเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ ท�ำให้สมั พันธภาพ
ในครอบครัวดีขึ้น
2. เพื่อป้องกั นและแก้ ไขการเกิ ด
ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว
และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
เกิดขึ้นในครอบครัว
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กลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1. เครือข่าย/สมาชิกในครอบครัว/สมาชิก
ในชุมชน
2. ผู้ถูกกระท�ำ/ผู้กระท�ำความรุนแรงใน
ครอบครัว
3. เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย
4. ประชาชนทั่วไป
5. บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ดูแลเด็ก
กิจกรรม
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการสร้าง
พื้นที่เรียนรู้ของครอบครัวให้สอดรับกับ
วัตถุประสงค์
2. จัดอบรมเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจและ
มุมมองต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต
1. ให้มีพื้นที่เรียนรู้ส�ำหรับครอบครัวแบบ
online และ แบบ onsite
2. มีการบรรจุหลักสูตรในระบบการศึกษา
และบุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ ในการ
เฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรม
4. สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน มีกิจกรรม สวัสดิการส�ำหรับ
ครอบครัว

ระยะเวลาด�ำเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2568

10,000,000

กสค.
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ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการส่ ง เสริ ม การ
วางแผนครอบครัวด้าน
เศรษฐกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ที่มา
ปัญหาจากโรคโควิด-19 ท�ำ
ให้หลายครอบครัวประสบ
ปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ส ่ ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ของทุกครอบครัว เนือ่ งจาก
หลายครอบครัวไม่มีการ
วางแผนส�ำรองทางการเงิน
ที่ ดี จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ตามมา เช่น ปัญหาหนี้สิน
ครัวเรือน หนีส้ นิ นอกระบบ
ที่เกิดขึ้นใหม่หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิม รวมไปถึงการไม่มี
เงินส�ำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
เป็นต้น
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลด้านสตรีและ
ครอบครัว
ที่มา
ปั ญ หาจากการรวบรวม
ข้อมูลขององค์กรที่ยังไม่
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในเรื่ อ ง
ของการน�ำไปใช้งาน และ
การรวบรวมเพื่ อ สื บ ค้ น
รวมถึ ง การส่ ง มอบให้
กลุ่มงาน/หน่วยงานอื่นที่
ต้องการ รวมถึงการอัพเดท
ข้อมูลที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน
และไม่เป็นไปในแนวทาง
เดี ย วกั น จึ ง เกิ ด ความ
ต้องการที่จะพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานและสะดวกต่อ
การใช้งานมากยิ่งขึ้น

1. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวพึ่งพา
ตนเองด้านเศรษฐกิจได้อย่างดีและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อลดปัญหาหนี้สินระยะยาว
และให้ ค รอบครั ว สามารถสร้ า ง
รายได้ เ พื่ อ รองรั บ รายจ่ า ยที่ มี ไ ด้
อย่างเพียงพอ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลในครอบครัวทุกช่วงวัย
กิจกรรม
1. ศึกษาและวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
ปั ญ หาทางการเงิ น ของครอบครั ว กลุ ่ ม
เป้าหมาย
2. แบ่งข้อมูลและจัดกลุ่มครอบครัวโดย
จ�ำแนกตามภูมิภาค ได้แก่
ภาคกลาง จ�ำนวน 25 จังหวัด
ภาคเหนือ จ�ำนวน 17 จังหวัด
ภาคใต้ จ�ำนวน 14 จังหวัด
ภาคอีสาน จ�ำนวน 20 จังหวัด
3. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำแนวทางและแผน
การด�ำเนินงาน ได้แก่ แผนปฏิบตั กิ ารแบบ
ภาพรวม แผนปฏิ บั ติ ก ารแบบรายภาค
(แผนระยะ 5 ปี)

1. เพื่อจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลองค์กรให้เป็นระเบียบแบบแผน
2. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย
1. เจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด กรมกิ จ การสตรี แ ละ
สถาบันครอบครัว
2. หน่วยงานภายนอกและประชาชนทัว่ ไป
ทีต่ อ้ งการขอใช้ขอ้ มูลของกรมกิจการสตรีฯ
กิจกรรม
1. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลภารกิจของ
หน่วยงานที่จ�ำเป็นต่อการจัดเก็บ
2. จัดประชุมก�ำหนดการวางมาตรฐานใน
การจัดเก็บข้อมูลพร้อมจัดตั้งคณะท�ำงาน
3. ทดลองและแนะน� ำ แนวทางการใช้
มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล
4. ติดตามและประเมินผลการใช้งานตาม
มาตรฐานจัดเก็บข้อมูลทุก ๆ ปี
5. น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการประชุมครัง้
ถัดไป

6
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กลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรม
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด�ำเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต
1. ครอบครัวมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
การเงินมากยิ่งขึ้น
2. ทุกครอบครัวเข้าใจการจัดท�ำแผนส�ำรอง
ทางการเงินและน�ำไปปรับใช้ได้
ผลลัพธ์
กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ครบทั้ ง
76 จังหวัด

ปีงบประมาณ
2566-2570

23,350,000

• กสค.หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์
- กองทุนการออม
แห่งชาติ
- สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
- สถาบันการศึกษา
- กระทรวงแรงงาน

ผลผลิต
1. คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล
2. ชุดข้อมูล/โปรแกรมส�ำหรับการเก็บของ
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
1. บุคลากรสามารถน�ำชุดข้อมูลที่ผ่านการ
จัดเก็บไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานได้
2. มีฐานข้อมูลทีเ่ ป็นระบบง่ายต่อการค้นหา
และสะดวกใช้งานมากขึ้น

ปีงบประมาณ
2566 - 2567

5,000,000

กยผ.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการ Smart People
Smart DWF
ที่มา
จากสถานการณ์ครอบครัว
ไทยในปัจจุบันที่เกิดจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจ โรค
อุบัติใหม่ ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน และละเอียดอ่อน
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน
มี ค ว า ม ส� ำ คั ญ ใ น ก า ร
ท� ำ งานเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ดั ง นั้ น จ� ำ เป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับงาน เพื่อ
สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน�ำไปสู่การ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์

1. เพือ่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ได้พัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะการ
เป็นวิทยากร
2. เพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด
หน่วยงานในด้านการพัฒนา
ศักยภาพ
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมการสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีขึ้นในองค์กร
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กลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กิจกรรม
1. จั ด ฝึ ก อบรมการพั ฒ นาทั ก ษะ“การ
เป็นวิทยากร”ส�ำหรับบุคลากรในสังกัด
หน่วยงาน
2. กิ จ กรรมสร้ า งแรงจู ง ใจโดยใช้ ก าร
ประเมินตัวชี้วัดหน่วยงาน
3. มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน และ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
(ภาครัฐ/เอกชน)
4. จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง (Coaching)
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต
1. มี วิ ท ยากรด้ า นครอบครั ว และความ
รุนแรงในครอบครัว จ�ำนวน 20 คน
2. บุ ค ลากรได้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราวใน
หน่วยงานอื่น ระยะเวลา 3 เดือน
3. มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ผลลัพธ์
บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สามารถพั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ป็ น ที่
ยอมรั บ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน

ระยะเวลาด�ำเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2566 - 2570

5,000,000

สลก.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่

ชื่อโครงการ

8

โครงการไปต่อหรือ
พอแค่นี้

1. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ให้มคี วามช�ำนาญในการด�ำเนินงาน
เฉพาะทาง
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
สามารถในการด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
วิธีด�ำเนินงาน
1. ศึ ก ษาและวิ จั ย ทางด้ า นร่ า งกายและ
พฤติกรรมเพีอ่ ดูศกั ยภาพในการด�ำเนินงาน
2. ถ่ายทอดรหัสอัจฉริยะ/องค์ความรู้ที่
สามารถถ่ายทอดให้แก่คนอื่น
3. ปรับเปลีย่ นหมุนเวียนต�ำแหน่งหน้าทีเ่ พือ่
ให้สามารถเรียนรูภ้ ารกิจงานทีห่ ลากหลาย
4. น�ำระบบพี่เลี้ยงการจับคู่สอนงานเพื่อ
เรียนรูง้ านตามภารกิจมาใช้ในการด�ำเนินงาน
5. มีการประเมินบุคลากร 360 องศา (กรณี
ท�ำได้ให้คา่ ตอบแทนสูง โบนัส ส่วนกรณีทำ�
ไม่ได้ให้ลดขั้นเงินเดือนหรือประเมินออก)

9

โครงการสานสัมพันธ์
คนต่างเจน
(Generations)
ที่มา
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น กรม
กิ จ การสตรี แ ละสถาบั น
ครอบครั ว มี ก ารเปลี่ ย น
แปลง โยกย้ายบุคลากร
ภายในองค์กร และได้มกี าร
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่
ท�ำให้ช่วงอายุและประสบ
การณ์ในการท�ำงานแตก
ต่างกันรวมถึงกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว
ยังไม่เคยมีกิจกรรมเกี่ยว
กับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกันของบุคลากรที่
ต่างช่วงอายุกัน

1. เพื่อสานสัมพันธ์ในองค์กรผ่าน
การท�ำงานนอกเหนือจากงาน
2. เพื่อให้เกิดความสะดวก ง่ายใน
การติ ด ต่ อ ประสานงานภายใน
องค์กร
3. เพือ่ ให้ทราบภารกิจของหน่วยงาน
4. เพื่อเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนข้อมูล ซักถามข้อสงสัย

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
กิจกรรม
1. จัดการประกวดสือ่ ประชาสัมพันธ์ โดยมี
บุคลากรทุกช่วงอายุร่วมทีม
2. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี เช่น กีฬา กิจกรรมนันทนาการ
อื่น ๆ เป็นต้น
3. จัดตัง้ ชมรมเพือ่ สานสัมพันธ์ของบุคลากร
ทุกช่วงอายุ
4. จัดหาช่องทางเพือ่ พูดคุยระหว่างบุคลากร
ทุกช่วงอายุของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว โดยไม่แสดงตัวตน เช่น Open
Chat ใน Line เป็นต้น
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด�ำเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญในการ
ด�ำเนินงานเฉพาะทาง
2. บุคลากรมีศักยภาพในการด�ำเนินงานที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ
2566 - 2568

3,000,000

สลก.

1. บุ ค ลากรภายในกรมกิ จ การสตรี แ ละ
สถาบั น ครอบครั ว ร้ อ ยละ 80 เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
2. มีพื้นที่ให้บุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลลัพธ์
บุคลากรที่ช่วงอายุต่างกันมีความสัมพันธ์
ทีด่ ขี นึ้ และยอมรับความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
รวมถึงสามารถน�ำมาปรับใช้ในการท�ำงาน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2570

3,000,000

สลก.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่

ชื่อโครงการ

10

โครงการ
DWF Reorganize
Reform Resize

1. เพือ่ ให้ได้รบั งบประมาณตรงตาม
ภารกิจของกรมฯ
2. เพื่อปรับโครงสร้างการท�ำงาน
ไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนกัน
3. เพื่อขับเคลื่อนการท�ำงานด้าน
นโยบายและปฏิบัติ
4. เพือ่ ให้การด�ำเนินงานครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายของกรมฯ ทุกกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกอง/ส�ำนัก/หน่วยขึ้นตรงของกรมฯ
วิธีด�ำเนินงาน
1. ปรับโครงสร้าง (แก้ไขระเบียบข้อบังคับ)
ปรับเนื้องาน ตั้งกลุ่มงานเฉพาะท�ำเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงหรือกอง
2. ปรับแผนงาน/โครงการ ให้กองรับผิดชอบ
กคอ. เป็นกองประสานขับเคลือ่ นงานในพืน้ ที่
(ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง และสถานฯ 4 แห่ง)
โดยน�ำงานด้านอืน่ ๆ เช่น ค้าประเวณีไปไว้
กองอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามภารกิจ
3. ร่วมกันวางแผนปรับแผนงาน/โครงการ
ภาพรวมของกรม ในส่ ว นที่ แ ต่ ล ะกอง
ส� ำ นั ก และหน่ วยขึ้ นตรงรั บผิ ด ชอบตาม
ภารกิจที่เหมาะสม

10

โครงการ สค. องค์ ก ร 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
คุ ณ ธรรมต้ น แบบและ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบตั ติ น
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
องค์กรแห่งความสุข
จรรยาของข้ า ราชการ เพื่ อ ช่ ว ย
เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ก ารเป็ น
องค์กรที่มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
2. เพื่อส่งเสริมให้ สค. เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ เป็นแบบอย่างทีด่ ี
แก่องค์กรอืน่ ๆ บุคลากรปฏิบตั งิ าน
ด้วยหลักคุณธรรม มีความพอเพียง
มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีจติ อาสา
3. เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้
กับบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และการท�ำงานให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความสมดุลในชีวติ
และการท�ำงาน
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
• บุคลากร สค.
วิธีด�ำเนินงาน
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากร สค. มุง่ สูอ่ งค์กรคุณธรรมต้นแบบ
และองค์กรแห่งความสุข
2. กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ด� ำ เนิ น งานและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ทุ ก
รูปแบบ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด�ำเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงสร้างกรมฯ ตรงตามภารกิจ
2. ได้ รั บ งบประมาณตรงตามภารกิจ ของ
กรมฯ
3. มีการด�ำเนินงานครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
ของกรมฯ ทุกกลุ่ม
4. มีการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ตอบสนอง
ต่อนโยบายของกรมฯ

ปีงบประมาณ
2566 - 2570

500,000

กพร./สลก.

1. บุ ค ลากร สค. มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
น�ำคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา ประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาของ
ข้าราชการ
2. บุคลากร สค. ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิต
และมีความสมดุลในชีวิตและการท�ำงาน
3. บุคลากร สค. มีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และน�ำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ สค. เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ
2566 - 2570

2,000,000

ศจท.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นิยามศัพท์เฉพาะ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่

ศัพท์

ความหมาย

๑ ความเสมอภาคระหว่างเพศ
(Gender Equality)

การเข้าถึงและได้รบั สิทธิ หน้าที่ และโอกาส ทีเ่ ท่าเทียมของบุคคล ทัง้ ผูห้ ญิง
ผู้ชาย และกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนั้น ยังต้อง
ค�ำนึงถึงความต้องการจ�ำเพาะ และโอกาสทีแ่ ตกต่างกันของผูห้ ญิง ผูช้ าย
และกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ และการขจัดอุปสรรค
ซึ่งเป็นผลมาจากเพศภาวะและความทับซ้อนด้วยเหตุและปัจจัยอื่น ๆ
(intersectionality) เพื่อให้บุคคลเข้าถึงสิทธิ โอกาส และทรัพยากร
ในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
(ที่มา : ความรู้เบื้องต้นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ๒๕๖๓)
๒ พื้นที่เรียนรู้ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย พื้นที่ทั้งในรูปแบบ online และ onsite ที่สมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว
สามารถเข้าถึง หรือใช้ประโยชน์เพือ่ การเรียนรูด้ า้ นต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการน�ำไปปรับใช้ในครอบครัว
๓ ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว ค่าที่ใช้บ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากร้อยละของ
คะแนนการมีสว่ นร่วมหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว ตามเกณฑ์
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ซึง่ ประกอบด้วย ๕ มิติ ดังนี้ ๑) ด้านสัมพันธภาพ
๒) ด้านการพึ่งพาตนเอง ๓) ด้านการท�ำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
๔) ด้านทุนทางสังคม และ ๕) ด้านการหลีกเลีย่ งภาวะเสีย่ งและการปรับตัว
ได้ในภาวะยากล�ำบาก
๔ ทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ๒) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
และ ๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ
(ที่มา : ร่างแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของ พม.)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๕ ครอบครัว
บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปทีใ่ ช้ชวี ติ ร่วมกันฉันสามีภริยา หรือมีความผูกพัน
ทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติซึ่งสมาชิก
ในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน
๖ ทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ทักษะทีจ่ ำ� เป็นทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองใช้ในการเลีย้ งดูบตุ รหลานในแต่ละช่วงวัย
โดยค�ำนึงถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ลดความรุนแรง
มีสมั พันธภาพทีด่ ี รูบ้ ทบาทหน้าทีโ่ ดยใช้หลักความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในครอบครัว
๗ การจัดสวัสดิการเพื่อสร้างสมดุล การมุง่ ให้เกิดสุขภาวะทีด่ จี ากการปรับสมดุลชีวติ ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิต ทัง้ เวลาทีใ่ ช้ในการท�ำงาน เวลาทีใ่ ห้กบั ครอบครัว เวลาทีใ่ ช้ในการพักผ่อน
ครอบครัว (Work - Life Balance) เวลาที่จะอุทิศตนเพื่อสังคม และเวลาที่ใช้ดูแลตนเอง เพื่อลดผลกระทบ
จากการท�ำงานหนักเกินไป
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่
ศัพท์
๘ เพศภาวะ (Gender)

ความหมาย
คุณลักษณะและบทบาททางสังคมที่สังคมก�ำหนด “ความเป็นหญิง”
(Femininity) และ “ความเป็นชาย”(Masculinity) โดยผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมผ่านทางสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะและ
บทบาทดังกล่าว ส่งผลต่อการแสดงบทบาททางเพศ ความคาดหวัง
ความสัมพันธ์ การเข้าถึงสิทธิและโอกาสในสังคมของผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็กหญิง
เด็กชาย และผูท้ มี่ อี ตั ลักษณ์ทางเพศอืน่ ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้ เพศภาวะที่
สังคมกําหนดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสังคม เช่น ความเชือ่ ค่านิยม
ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา สภาพการณ์และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
(ที่มา : ความรู้เบื้องต้นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ๒๕๖๓)
๙ การบูรณาการเพศภาวะให้เป็น กระบวนการในการประเมินผลทีผ่ หู้ ญิงและผูช้ ายได้รบั จากการปฏิบตั ใิ ด ๆ
กระแสหลัก
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย นโยบาย แผนงานในทุกประเด็นและทุกระดับ
(Gender Mainstreaming)
เพื่อให้ความต้องการจ�ำเพาะ สิ่งที่จ�ำเป็น และประสบการณ์ของผู้หญิง
และผู้ชายได้ถูกบรรจุเป็นประเด็นส�ำคัญในการออกแบบ การด�ำเนินการ
การติดตามและการประเมินผลนโยบายและแผนงานในมิติทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อที่ผู้หญิงและผู้ชายจะได้รับประโยชน์อย่าง
เท่าเทียม และขจัดความไม่เสมอภาค ซึง่ เป้าหมายสูงสุดของการบูรณาการ
เพศภาวะให้เป็นกระแสหลัก คือ การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
(ที่มา : ความรู้เบื้องต้นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ๒๕๖๓)
๑๐ การจัดท�ำงบประมาณที่คำ� นึง การจั ด ท� ำ งบประมาณที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง ความจ� ำ เป็ น การเข้ า ถึ ง
ถึงมิติเพศภาวะ (Gender
ผลประโยชน์และผลกระทบที่แตกต่างของหญิง ชาย กลุ่มบุคคลผู้มี
Responsive Budgeting : GRB) ความหลากหลายทางเพศ และประชากรกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม เพือ่ ให้เกิดการ
กระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ
ซึ่งเป้าหมาย คือ การลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ  
(ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ๒๕๖๔ คู่มือการจัดท�ำ
งบประมาณค�ำนึงถึงมิติเพศภาวะ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและยกระดับบทบาททางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
๑๑ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ การที่สตรีเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้ง
สตรี
การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ แบบครบวงจร การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นอาชี พ
อาชีพวิถีใหม่ การวางแผนการตลาด การเงิน รวมถึงการแนะน�ำให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน การเข้าถึงตลาดแรงงาน และการจ้างงานจากผูป้ ระกอบการ
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ที่

ศัพท์

ความหมาย

๑๒ การพัฒนาทักษะอาชีพแบบ
ครบวงจร

การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ อาชีพวิถใี หม่ การวางแผนการตลาด การเงิน
รวมถึงการแนะน�ำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าถึงตลาดแรงงาน และการ
จ้างงานจากผู้ประกอบการ
๑๓ ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรในสถาบัน หลักสูตรในชุมชน  
มีงานท�ำ
ประกอบอาชีพหลัก และ/หรือ อาชีพเสริม วัดเฉพาะหลักสูตรที่มีการ
ลงทะเบียน และประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ โดยไม่รวมหลักสูตร
อาชีวะบ�ำบัด หลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และผู้ที่ลาออกระหว่าง
ฝึกอบรม
๑๔ ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการประเมินจากผูท้ ไี่ ด้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพมีงานท�ำ โดยมีการวัด
มีรายได้เพิ่มขึ้น
รายได้ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพเปรียบเทียบรายได้หลังมีงานท�ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมพลัง ยุติความรุนแรง และขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
๑๕ การคุ้มครองทางสังคม
การจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
(Social Protection)
ของประชาชนทุกคนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้
ไม่ว่าจะเป็นบริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การ
คุม้ ครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึง่ ครอบคลุมถึงการจัดโครงข่าย
การคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Nets) ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสและ
คนยากจน การจัดการกับความเสีย่ งทางสังคม (Social Risk Management)
(ทีม่ า : ร่างแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ พม.)
๑๖ นวัตกรรม (Innovation)
สิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการพัฒนาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ เพือ่ แก้ไขและตอบสนองต่อ
ปัญหา นอกจากนีย้ งั ต้องสามารถทีส่ ง่ ต่อได้ โดยนวัตกรรมจะมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) มีความใหม่และตรงตามความต้องการ
๒) เกิดขึน้ ได้จริงและสามารถส่งต่อได้ ๓) ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
๑๗ หลักธรรมาภิบาล
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีองค์ประกอบ ๖ หลัก ได้แก่
๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมี
ส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า
(ทีม่ า : ร่างแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ พม.)
๑๘ ระบบนิเวศในการท�ำงาน
สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุม่ บุคคล ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ
จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรมและทีเ่ ป็นนามธรรม  
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมหรือวัฒนธรรม ซึง่ ส่งผลต่อความ
รู้สึกนึกคิดของบุคคล การท�ำงาน รวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนท�ำงานด้วย
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ที่
ศัพท์
๑๙ สมรรถนะหลัก

๒๐

๒๑
๒๒

๒๓
๒๔

๒๕

ความหมาย
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท�ำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร
สมรรถนะหลัก มี ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) การยึดมั่นใน
ความถูกต้องและจริยธรรม ๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔) การบริการเป็นเลิศ และ ๕) การท�ำงานเป็นทีม
ความผูกพันต่อองค์กร
การแสดงพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อองค์กร / ส่วนราชการ
ประกอบด้วย ๑) การพูดถึงองค์กรในสิง่ ทีด่ ี (Say) คือ การกล่าวถึงองค์กร
ในทางที่ดีให้บุคคลอื่นฟัง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ลูกค้า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ๒) การคงอยู่กับองค์กร (Stay) คือ ความต้องการ
ทีจ่ ะอยูก่ บั องค์กรต่อไป แม้หน่วยงานอืน่ จะให้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่า ๓) การ
มุ่งมั่นสนับสนุนให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ (Strive) คือ มีความภูมิใจ
ในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
(ที่มา : รายงานผลการส�ำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ฐานข้อมูล (Database)
กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
หรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล
ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ
(Database System) มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ทีช่ ดั เจน ซึง่ ใน
ระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถ
ใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดความรู้
สิ่งที่เกิดจากการสกัด เสาะหา สร้างขึ้นใหม่จากฐานข้อมูลต่าง ๆ หรือ
พัฒนาปรับปรุงจากข้อมูลที่มีอยู่เดิม ให้เกิดเป็นความรู้ที่เหมาะกับการ
น�ำมาใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน  
การสื่อสารสังคม
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็น
การพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ไปยังผู้รับสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อกัน
การประเมินคุณธรรมและความ การประเมินทีม่ จี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินทีค่ รอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๓
Transparency Assessment : มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ITA)
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔
โดยใช้แนวทางและเครือ่ งมือการประเมินตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนด
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แผนผังความเชื่อมโยง
การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

Department of Women’s Affairs and Family Development

111 page

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

page 112

Department of Women’s Affairs and Family Development

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Department of Women’s Affairs and Family Development

113 page

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่องที่ 1 สงเสริมความเสมอภาคในสังคมและ

เปาหมาย

สรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี
ทำหนาที่ไดอยางเหมาะสม
สถาบันการศึกษาทุกระดับมีมาตรการ
ดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
องคกรมีการขับเคลื่อน
การดำเนินการเพื่อสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางเพศ











กลยุทธ

1. สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีทักษะ
รูบทบาทหนาที่และหลักความเสมอภาค
ระหวางเพศ
2. สรางสภาพแวดลอมและเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ ตอการสงเสริมใหครอบครัวไทย
มีความสมดุลระหวางชีวติ การทำงานและชีวติ ครอบครัว
3. ผลักดันใหสถาบันการศึกษามีมาตรการดานการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางเพศ
4. สงเสริมใหองคกรนำแนวคิดความเสมอภาคระหวางเพศไปใช
กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ
(Gender Mainstreaming)
5. สงเสริมใหมีองคกรนำรองดานการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึง
มิติเพศภาวะ (GRB)

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

2566

2567

2568

2569

2570

รอยละของพอแมผูปกครองที่มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ระดับความสำเร็จในการสงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อสรางสมดุล
ระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว (Work-Life Balance)
จำนวนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรการดานการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางเพศ
รอยละขององคกรที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานสตรี
จำนวนองคกรนำรองดานการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติ
เพศภาวะ (GRB)
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โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติวาดวยการขจัดอคติทางเพศในระบบการศึกษาของอาเซียน
(ขอเสนอโครงการสำคัญป 2567)

โครงการสงเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตรอยางมีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
(ขอเสนอโครงการสำคัญป 2567)

โครงการพัฒนาระบบและสงเสริมนโยบายที่เปนมิตรเพื่อครอบครัวเขมแข็ง
(ขอเสนอโครงการสำคัญป 2567)
7
โครงการ/กิจกรรม

page 114

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานดานการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี
โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม
โครงการขับเคลื่อนนโยบายดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
โครงการการสรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอครอบครัว
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โครงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ

9
โครงการพัฒนาตอยอดระบบ Thai Family Platform
โครงการเสริมพลังสตรีและขับเคลื่อนความเสมอภาคระหวางเพศ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
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คณะผู้จัดท�ำ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางจินตนา จันทร์บ�ำรุง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางรุ่งทิวา สุดแดน
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวศิริพร สันติกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวอภัสนันท์ ปัญญามูลวงศา
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ
นางสาวณรัชช์อร โรจนมณีศิลป์     
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ
นางสาวนิลเนตร  บุบผากัณฑ์                นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ
นางสาววิชชุตา ส�ำเร็จดี                       นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นางสาวรัชฎาภรณ์ ตาดทรัพย์           นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

๑๐. นายกนกพล ชื่นกรมรักษ์                    นักพัฒนาสังคม
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