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คำนำ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จัดทำขึ้นโดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 และหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545 ได้กำหนดภารกิจในการจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานนำมุมมองของ
บทบาทหญิงชาย เข้ามาพิจารณาผสมผสานในการบริหารจัดการภายใน และการดำเนินโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ที ่ เป ็นผลผลิตของหน่วยงาน หรืออีกนัยหนึ ่งคื อ ใช ้ม ุมมองเร ื ่องบทบาทหญิงชายเป็นวิธ ีการ 
เพื่อนำไปสู่ “ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย” อันเป็นเป้าหมายสูงสุดการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women : CEDAW) ของสหประชาชาติ ตั ้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา  
โดยทุกหน่วยงานต้องมีการกำหนดให้มีกลไกขับเคลื่อน ด้วยการให้มี ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท 
หญิงชาย ประจำส่วนราชการ (Chief Gender Equality Officer : CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point) ในส่วนราชการ 

โดยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 
2570) ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยเฉพาะระบบ
การจ้างงานภาครัฐในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผลการทำงาน การประเมินศักยภาพ รวมทั้ง
วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร และ แผนระดับที ่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ทั ้งน ี ้  สาระสำคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 1 หมุดหมายการพัฒนา 2 เป ้าหมาย  
3 กลยุทธ์การพัฒนา และ 7 กิจกรรม/โครงการสำคัญ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมสถานภาพและพัฒนาศักยภาพสตรี ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จัดทำขึ้นโดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 และหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545 ได้กำหนดภารกิจในการจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานนำมุมมองของ
บทบาทหญิงชาย เข้ามาพิจารณาผสมผสานในการบริหารจัดการภายใน และการดำเนินโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ที ่ เป ็นผลผลิตของหน่วยงาน หรืออีกนัยหนึ ่งคือ ใช ้ม ุมมองเร ื ่องบทบาทหญิงชายเป็นวิธ ีการ 
เพื่อนำไปสู่ “ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย” อันเป็นเป้าหมายสูงสุดการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women : CEDAW) ของสหประชาชาติ ตั ้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา  
โดยทุกหน่วยงานต้องมีการกำหนดให้มีกลไกขับเคลื่อน ด้วยการให้มี ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท 
หญิงชาย ประจำส่วนราชการ (Chief Gender Equality Officer : CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point) ในส่วนราชการ 

โดยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
และเชื ่อมโยงกับแผนระดับที ่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) จำนวน 2 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม แผนระดับที ่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านพลัง 
ทางสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจฐานราก และ 3) ด้านความเสมอและหลักประกันทางสังคม ประกอบกั บ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยเฉพาะระบบการจ้างงานภาครัฐในเรื ่อง
ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผลการทำงาน การประเมินศักยภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรและความ
ผูกพันต่อองค์กร และ แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 1 หมุดหมายการพัฒนา คือ “สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็นหน่วยงานที่ไม่มีเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปราศจากการ  
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและ  
การทำงานวิถีใหม่” โดยมี 2 เป้าหมาย คือ 1) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และ 2) การเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้
บริบทโลกใหม่รวมทั้งความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดำเนินการผ่าน 3 กลยุทธ์การพัฒนา คือ 1) ปรับเปลี่ยน
เจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 2) เสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื ่อพัฒนาการปฏิบัติราชการที ่รองรับชีว ิตและการทำงานวิถ ีใหม่   
และ 3) สนับสนุนการขับเคลื ่อนกลไกด้านการพัฒนาการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
โดยขับเคลื่อนดำเนินงานใน 7 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
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กลยุทธ์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
จำนวนกจิกรรม/

โครงการ 
1. ปรับเปลี่ยน 
เจตคติของสังคม 
ในประเด็นความ
เสมอภาคเท่าเทียม
กันระหว่างเพศ 

- บุคลากรสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรม ี
เจตคติ ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และ
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย 

1. จำนวนเรื่องในการแสดงความคิดเห็นหรือความ
ต้องการฯเกี่ยวข้องกับความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน 

2. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศการคุกคามทางเพศและการกีดกัน
ทางเพศ 

3. จำนวน (ร่าง) แนวทางในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 
ที่ผ่านกระบวนการส่วนร่วมของหญิงชาย รวมทั้ง
กลุ่มความหลากหลายทางเพศในหน่วยงาน 

4. จำนวนแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ท่ีผ่าน
กระบวนการส่วนร่วมของหญิงชาย รวมทั้งกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงาน 

5. จำนวนแนวทางปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน 

2 

2. เสริมพลังเพ่ิม
บทบาทการมีส่วน
ร่วมสร้างความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการที่
รองรับชีวิตและ 
การทำงานวิถีใหม่ 

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของหญิงชาย รวมทั้งกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ 
เพื่อให้เกิดมุมมองที่
หลากหลายที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนทุกเพศทุก
ระดับขับเคลื่อนพัฒนา 
การปฏิบัตริาชการที่
รองรับชีวิตและการทำงาน
วิถีใหม่ 

1. จำนวนช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ความต้องการเกีย่วข้องกับความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
ในหน่วยงาน 

2. จำนวนแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ท่ีผ่าน
กระบวนการส่วนร่วมของหญิงชายรวมทั้งกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงาน 

3. จำนวนแนวทางปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน 

3 

3. สนับสนนุการ
ขับเคลื่อนกลไก
ด้านการพัฒนา 
การส่งเสริมความ 
เสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและความ
เท่าเทียมระหว่าง
เพศ 

- สศก. มีระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้าน
บุคลากรที่จำแนกเพศ 
เพื่อการบริหาร งาน 
รวมทั้งเข้าไปมสี่วนร่วม 
ในการพัฒนาการส่งเสรมิ
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและความเท่า
เทียมระหว่างเพศในระดับ
กรม และระดับประเทศ 

1. จำนวนรายงานที่เข้าไปปรับปรงุในฐานข้อมูล
จำแนกเพศเพื่อ 
การบริหารงานด้านบุคลากรของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

2. จำนวนครั้งท่ี CGEO หรือ GFP เข้าไปมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและความเท่าเทยีมระหว่างเพศ
ในระดับกรม และระดับประเทศ 

 

2 

รวมกิจกรรม/โครงการ 7 
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โดยสามารถสรุปกิจกรรม/โครงการที ่ต ้องขับเคลื ่อนภายใต้ แผนปฏิบัติการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวนทั้งสิ ้น 7 
กิจกรรม/โครงการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ ่งมีแนวทางในการขับเคลื ่อนแผนฯ สู ่การปฏิบัต ิ ด ้วยการ ใช้วงจร 
การบริหารงานคุณภาพเป็นกรอบแนวทาง การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การผสมผสานกลไกในหลากหลายมิติ และ
การดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานศูนย์ประสานงานด้าน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมทุก 6 เดือน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย หรือที่ประชุมผู้บริหารสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าหมาย คือ (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

และ (2) สังคมไทย มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และ (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรีทุกช่วงวัยให้กลายเป็นค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีสถานภาพ และคุณภาพชีวิตที ่ด ีรวมทั ้งมี  
ความพร้อมในการเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและประชาคมโลก 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย คือ (1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื ่อมล้ำในทุกมิติ (2) กระจาย

ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ และ (3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  และ  
(2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นพลังสำคัญใน  
การขับเคลื่อนให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัยมีเจตคติที่เคารพความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้
สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ และมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะนำไปสู่ความเสมอภาคด้านครอบครัว 
ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
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2.2 แผนระดับท่ี 2 ที่เกี่ยวข้อง  

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

เพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 

ในสังคม ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นพลังสำคัญใน 
การขับเคลื่อนให้สตรีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ และมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะนำไปสู่  
ความเสมอภาคด้านครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง
ความเป็นธรรมในทุกมิติ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างพลังทุนทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา ด้วยการส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้

ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของ  
ทุกเพศสภาพ เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่ องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ 
ส่งเสริมให้ทุกเพศสภาพมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแล
ครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทำงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มี
คุณภาพเพิ ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่อง ตลอดจนเพิ ่มศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ และภาวะผู้นำของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 

เป้าหมายของแผนย่อย คือ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คือ (1) การปรับเจตคติของ
คนไทยโดยรวมให้มีค่านิยมด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีความเป็นธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  
(2) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสื่อแขนงต่าง ๆ เพื่อร่วมรณรงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การพัฒนาสตรี และการรณรงค์สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม เสมอภาคระหว่างหญิงชาย (3) การปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรม และปรับเจตคติ สำหรับเด็กและเยาวชน (4) การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีระดับการศึกษา 
ทักษะ และความรู้ ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพที่มั่นคง (5) การสร้างความมั่นคงและการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจสำหรับกลุ ่มเป้าหมายสตรี  (6) การส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม  และ  
(7) การพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในทางการเมืองและกระบวนการตัดสินใจ ทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่น 
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แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา ด้วยการเร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ เพื่อให้ 

สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
และเป็นผู้สูงอายุที่มีกำลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ 

เป้าหมายของแผนย่อย คือ (1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และ (2) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คือ (1) การพัฒนาศักยภาพ
ของสตรีให้มีระดับการศึกษา ทักษะ และความรู้ ที ่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพที่มั ่นคง  (2) การสร้าง 
ความมั่นคงและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มเป้าหมายสตรี (3) การส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาสังคม (4) การพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในทางการเมืองและกระบวนการ
ตัดสินใจทั ้งในระดับชาติและท้องถิ่น (5) การพัฒนาสุขภาพ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น เพื ่อให้
กลุ่มเป้าหมายสตรีทุกกลุ่ม ทุกวัยมีความตระหนักรู้ในการรักษาสุขภาพ และมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิต 
อย่างสมดุล 

2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น

อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนไดร้ับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
แนวทางการพัฒนา ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มี

รายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้
ทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการ การตลาด และทักษะ ที่สอดคล้องจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการได้ 
สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับ 
การศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู ้บทบาทขององค์กรและกลไกสตรี ตลอดจนกระบวนการพัฒนาสตรี  
เพ่ือนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการพัฒนาสตรีที่สามารถบูรณาการและทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคีระดับต่างๆ 
และนำไปสู่นวัตกรรมของกระบวนการบริหารแผนพัฒนาสตรีและแนวทางการส่งเสริมองค์กรภาคีระดับต่างๆ 
ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีฯ 
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2.2.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

เพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ เน้นการสร้างความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ำให้ทุก

ชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ และการสร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส ผ่านกลไกที่
สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของประชากร ทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การค ุ ้มครองทางสังคมขั ้นพื ้นฐานและหลักประกัน 
ทางเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ 

แนวทางการพัฒนา ด้วยการ (1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกำหนด
ระดับมาตรฐานขั้นต่ำของสวัสดิการแต่ละประเภท แต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะความยากจน กรณีประสบเหตุการณ์ที ่ทำให้ต้องสูญเสียรายได้  
เพื ่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตทางสังคมได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนบริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทาง
สังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทาง
สังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และ
การจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือปิดช่องว่าง
การคุ้มครองทางสังคมต่างๆ ในประเทศไทย และ (๒) สร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความตระหนักของการทำงานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิต  
การทำงานของมนุษย์ได้ โดยส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสและรายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก  
การได้รับการยอมรับความมั ่นคงของครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง การได้รั บความยุติธรรม และการมี 
ความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมให้มีกลไกพิทักษ์และคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการสร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน ทั้งแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อให้กำลังแรงงานทุกกลุ่มได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึง  
การส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อยืดช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุจะสามารถ ทำประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองด้านรายได้ รวมทั้งยังเป็นทางเลือกที่สำคัญ ที่จะช่วย
บรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงานอีกด้วย ประกอบกับ (3) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและ 
นำใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาค
ส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยง กับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำไปสู่การ
ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม 
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2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที ่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน   

ในประเด็นการที่ระบบการจ้างงานภาครัฐไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งในมิติระบบสรรหา ค่าตอบแทน 
การบริหารผลการทำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือการประเมินศักยภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่
ทันสมัยและไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐพัฒนาตนเองและเกิดความผูกพันต่อองค์กร  
ไม่เอื้อให้เกิดกรอบความคิดที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง และความผูกพันต่อองค์กรส่งผลให้ส่วนราชการไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากกำลังคนได้เต็มศักยภาพ 

เป้าหมายการพัฒนา คือ ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างบนหลักการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่เพื่อตอบสนอง 2 เป้าหมาย คือ (๑) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
และ (๒) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้
บริบทโลกใหม ่
2.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ในช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนปฏิบัติราชการฯ 
ดังกล่าว จะเป็นแผนหลัก ในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และนำไปใช้
ในการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้  
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม  
เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกันต่อไป 

วิสัยทัศน์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ “องค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและ
ศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570” 

พันธกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ (๑) จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
การเกษตร (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
ทั้งภายในและต่างประเทศ (๓) เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำ
ท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และ 
(4) ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ คือ “สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุน 
การขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
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เป้าหมาย คือ (1) สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร 
ผลการประเมินแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ (2 ) แผนและ
มาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และ (3) พัฒนาศักยภาพ
องค์กรและการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ (1) สารสนเทศการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100  
(2) แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 
และ (3) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 

ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 12 แนวทางการพัฒนา คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและ

นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา คือ (1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและ

เตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร 
(2) พัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการทางการเกษตร  
อย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ (4) พัฒนากระบวนการ
ติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการทางการเกษตรอย่างรอบด้าน และ (5) 
พัฒนาการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา คือ (1) เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการ

รวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมเป็นพลัง
สำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื ่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม (2) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม 
เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่  (3) สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทาง 
การเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนา คือ (1) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ พัฒนาหน่วยงาน

ภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่น  (2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดโครงสร้างองค์กรและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง ได้ในทุกมิติ  (3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และ 
มีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงาน  
ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ (4) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม 
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การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 

2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวิสัยทัศน์ คือ “สังคมไทย 
เป็นสังคมที่ตระหนักและเข้าใจถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยที่สตรีและเด็กหญิงจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม สามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ และมีบทบาทการนำในพื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียม” โดยแนวคิดหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี ่ยนเจตคติและระบบความคิดความเชื ่อของสังคมให้เอื ้อต่อการยกระดับ
สถานภาพของสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ ่งแผนปฏิบัติการฯ ประกอบไปด้วย ๖ เสาหลัก  
๑๙ มาตรการ ดังนี้ 

  เสาหลักท่ี ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรี ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื ่องเพศภาวะและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ เช่น การศึกษาปัญหา ค้นหาความต้องการและช่องว่างการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอ
ภาคระหว่างเพศในกลุ่มคนในสถาบันการศึกษา ข้าราชการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การพัฒนาและ
ออกแบบคู่มือ ชุดการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศ 

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมคุณค่าสตรีในโลกแห่งการทำงาน  ประกอบไปด้วย 
การศึกษาสถานการณ์และประเด็นปัญหาของผู้หญิงในโลกแห่งการทำงาน การผลักดันนโยบาย/มาตรการ/
แนวปฏิบัติ ที่เป็นมิตรต่อสตรี การสร้างต้นแบบยกย่องเชิดชูสถานที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็น
ตัวอย่างที่ดี ในด้านการมีแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสตรี 

มาตรการท ี ่  ๓ มาตรการส ่งเสร ิมการศ ึกษาและการทำงานด ้าน STEM 
(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ของสตรี โดยเน้นในประเด็นที่ยังเป็นช่องว่างในเรื่อง
โอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง เช่น การส่งเสริมให้เด็กหญิงเข้าสู่การเรียนสาขา STEM การสร้างสตรี
ต้นแบบในสาขา STEM การสร้างเครือข่ายในสาขา STEM และการส่งเสริมการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

มาตรการที่ ๔ มาตรการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสตรี โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนในการพัฒนาเด็กหญิงให้เป็นผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ ให้โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กผู้หญิงให้เป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็น
ผู้ประกอบการ และการจัดเครือข่ายที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชื่อมโยงสตรีเข้าถึงเครือข่ายภาคธุรกิจ 

มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาทุนมนุษย์ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ (กลุ่มชาติพันธุ์ สตรีในชนบทห่างไกล สตรีครอบครัวฐานะยากจน สตรีที่ประสบปัญหาจากโควิด - ๑๙ 
สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สตรีพิการ และสตรีสูงอายุ) ซึ ่งกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพของสตรี
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในด้านการศึกษา สวัสดิการ การทำงานและการมีสุขภาวะที่ดี 
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เสาหลักท่ี ๒ การขจัดความรุนแรงต่อสตรี ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ ๖ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อขจัดรากเหง้าความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ต่อสตรี โดยกำหนดให้มีการศึกษาปัญหา ค้นหาความต้องการและช่องว่างการเรียนรู ้เพื่อขจัดรากเหง้า  
ความรุนแรง ทุกรูปแบบที่เกิดขึ ้นต่อสตรี การพัฒนาออกแบบชุดเครื่องมือการเรียนรู ้เรื ่องความรุนแรง  
การเสริมสร้างศักยภาพสตรีเพ่ือขจัดความรุนแรง การสร้างสื่อสังคมเพ่ือแบ่งปันความรู้และการป้องกันการเกิด
ความรุนแรง 

มาตรการที่ ๗ มาตรการ Red Alert เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและกระตุ ้นเตือน
สังคมให้ตระหนักถึงการป้องกันภัยจากความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงให้แก่สตรี เช่น โรงเรียนปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ฯลฯ การรณรงค์
ให้ส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและไม่ทนต่อเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ 

มาตรการที่ ๘ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี  ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมแก่สตรี การสร้างความเข้าใจเรื่องความรุนแรง  
กับบุคลากร ด้านความยุติธรรมให้ละเอียดอ่อนต่อปัญหาด้านเพศภาวะ 

มาตรการที่ ๙ การริเริ ่ม/เสนอกฎหมายที่คุ ้มครองสตรีจากความรุนแรงและให้  
ความยุติธรรม ต่อสตรีผู้ถูกกระทำ ซึ่งกำหนดให้มีการศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ 
ความรุนแรงต่อสตรีในทุกโอกาส การสร้างกลไกความร่วมมือในการเสนอแนะและผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความรุนแรง ต่อสตรีในทุกรูปแบบ และการสร้างการรับรู้แก่สังคมและขยายแนวร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่ง  
แรงสนับสนุน ในการขับเคลื่อนกฎหมาย 

เสาหลักท่ี ๓ การมีส่วนร่วมของสตรีในระดับการตัดสินใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑๐ กระบวนการเรียนรู้ต่อความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของสตรีในระดับตัดสินใจในทุกระดับ มาตรการนี้กำหนดให้มีแผนการศึกษาเรื่องการให้สตรีเข้าสู่กระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพัฒนาชุดคู่มือการมีส่วนร่วมของสตรี การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจ ตลอดจนขจัดอคติการเหมารวมต่อสตรี 

มาตรการที่ ๑๑ การผลักดันเชิงนโยบายและการสร้างความรู ้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของการมีมาตรการพิเศษชั่วคราว โดยกำหนดให้มีการศึกษาสถานการณ์เกี ่ยวกับการใช้
มาตรการพิเศษ การทำความเข้าใจในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงผลดีและประโยชน์ของมาตรการ
ชั่วคราว การสื่อให้สังคมทราบถึงประโยชน์ของมาตรการชั่วคราวต่อการยกระดับสตรี 

มาตรการที่ ๑๒ การพัฒนาทักษะสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับบริหาร 
ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับบริหารทุกระดับ  
การสร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจทางการเมือง เช่น ศูนย์บ่มเพาะ
สตรีเข้าสู่การเมือง การมีระบบพี่เลี้ยง 
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เสาหลักที ่ ๔ การสื ่อสารสาธารณะเพื ่อปรับเปลี ่ยนเจตคติ ค่านิยม ระบบความคิด  
ความเชื่อของสังคม ให้เอื้อต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑๓ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก โดยการสร้างกระแส
ให้สังคม ไม่ยอมทนต่อความรุนแรงในสตรีและพร้อมรับบทบาทผู้นำสตรี โดยมาตรการที่ได้แยกย่อยออกเป็น 
การดำเนินการในแต่ละปีเพื่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

มาตรการที่ ๑๔ ขับเคลื่อนสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ยกระดับสถานภาพสตรี โดยการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวกของสตรีและไม่ผลิตภาพ
เหมารวมเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งเป็นภาพลักษณ์เชิงลบ การเฝ้าระวังตรวจตราไม่ให้สื่อตอกย้ำค่านิยมเชิงลบ และ 
ภาพเหมารวมเชิงลบที่สังคมได้รับรู้มาช้านาน 

เสาหลักที่ ๕ การจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑๕ การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ ซึ่งเป็นข้อมูลจำแนกเพศของ
ผู้รับบริการ ในทุกหน่วยงาน และข้อมูลจำแนกเพศของบุคลากรและผู้บริหารของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดเก็บ
ข้อมูลจำแนกเพศ ในโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการกับผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

มาตรการที่ ๑๖ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ โดยมีแผนส่งเสริมให้
หน่วยงานจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ การทบทวนการทำงานและความท้าทายในการจัดทำ
งบประมาณ ที ่คำนึงถึงเพศภาวะ การเพิ ่มงบประมาณและเงินทุนในการส่งเสริมพลังสตรีและส่งเสริม  
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

เสาหลักที่ ๖ การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของกลไกการพัฒนาสตรี
ระดับชาติ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที ่ ๑๗ การพัฒนาสมรรถนะหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ซึ ่งจะต้องพัฒนาสมรรถนะ มีความตระหนักความรู ้ความเข้าใจ ความเชี ่ยวชาญและทักษะ  
ในประเด ็นเก ี ่ยวกับสตรี และต้องเช ิดช ูบทบาทสตรี ตลอดจนชี ้น ำและเฝ้าระว ังประเด ็นทางสตรี  
ในขณะเดียวกันต้องสร้างเครือข่าย และพันธมิตรให้บรรลุผลด้วย 

มาตรการที่ ๑๘ การพัฒนาบทบาทเชิงรุกของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการพัฒนาสตรีขององค์กร ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาบทบาทเฝ้าระวังสังคม 
โดยเฉพาะปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอันเป็นภัยร้ายต่อผู้หญิง การพัฒนาบทบาทประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีช่วย
สร้าง Visibility ของสตรีที่มีบทบาทและความสามารถเพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม 

มาตรการที่ ๑๙ การสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนและเสริมพลังแก่พันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic partners) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ซึ่งจะ
ประกอบ ไปด้วยแผนการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี ่ยนปรึกษาหารือระหว่างองค์กรพันธมิตร ผู้เชี ่ยวชาญ 
ตลอดจนผู้ร่วมอุดมการณ์เพื่อยกระดับสถานภาพสตรี การเสริมพลังของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
หญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
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(Gender Focal Point : GFP) ให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นทางเพศภาวะและการขับเคลื่อนภารกิจที่
กำหนดไว้ในแผน การสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ให้เกิดการสื ่อสาร และสนับ สนุน 
การดำเนินงานของทุกส่วน โดยกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงแนวทาง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานของ CGEO และ GFP พร้อมทั้ง  
การสร้างแรงสนับสนุน แรงจูงใจ โดยการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ 

2.4 กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

 2.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) ที่เก่ียวข้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ

ความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง   

ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่า
ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๗๑ วรรค 4 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจําเป็นและความต้องการ
ที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม 

 2.4.2 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ  

1) ความหมาย การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ หมายถึง การกระทำหรือไม่กระทำ
การใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก
ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ  
โดยกำเนิด  

2) กำหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ 
สทพ.)” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ
แผนปฏิบัติงานเพื่อให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
กำหนดมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศได้  

๓) กำหนดให้มี “คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(คณะกรรมการ วลพ.)” โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาที่มีการยื่นคำร้อง
ว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

๔) หน่วยงานรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการ คือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

๕) กระบวนการตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  โดยที่กฎหมายได้
กำหนดห้ามไม่ให้มีการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ โดยบุคคลที่
ได้รับความเสียหายหรือเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
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เป็นธรรมระหว่างเพศและมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาด
แล้ว ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยได้ 

๖) การชดเชยหรือเยียวยาผู้เสียหาย กฎหมายได้กำหนดให้ผู ้เสียหายมีสิทธิที ่จะขอรับ 
การชดเชยและเยียวยา โดยการยื่นคำขอต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

7) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กฎหมายได้กำหนดจัดตั้งกองทุนฯ โดยเงิน
ในกองทุนนี้ให้ใช้จ่าย เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหาย รวมทั้ง
เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

๘) บทกำหนดโทษ กฎหมายได้กำหนดโทษทางอาญาไว้ดังนี้ (1) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
คณะกรรมการ วลพ. ที่ออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ด้วยวิธีใดที่เหมาะสม เพื่อระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ และ (2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี ่ยวข้องมาประกอบ
พิจารณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 2.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ (1) รับทราบ

การมีผลใช้บังคับของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(CEDAW) ของสหประชาชาติ และ (2) ให้ความเห็นชอบ (2.1) ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย
ผู ้บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดีขึ ้นไป จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที ่เป็นผู ้บริหารด้าน  
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) ในหน่วยงาน (๒.๒) ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหน่วยงาน
ระดับสำนัก/กอง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผน/โคร งการของ
หน่วยงาน และ (2.3) ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ อำนาจ
หน้าที่ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง CGEO และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย และแจ้งให้หน่วยราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

๒) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่ 31 มีนาคม 2558 ลงมติเห็นชอบการปรับปรุงกลไก 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 
Officer : CGEO) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น โอกาสของหญิง
ชายในการดำรงตำแหน่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม และความก้าวหน้า  
ในการประกอบวิชาชีพตามศักยภาพท่ีมีอยู่ เป็นต้น 

3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ลงมติ (1) เห็นชอบร่างมาตรการ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั ่นคงของมนุษย์เสนอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
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ดำเนินการต่อไปด้วย (๒) รับทราบการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว) เป็นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน  
การทำงาน และ (๓) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว) สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชนในการดำเนินการตาม
มาตรการฯ ให้ถูกต้องและทั่วถึง ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการฯ ไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
อย่างเคร่งครัดด้วย 

 2.4.4 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
อนุสัญญา CEDAW คือ อนุสัญญาที่มุ ่งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู ้หญิงในทุกรูปแบบ  

ซึ่งเป็นอนุสัญญาฉบับแรกและฉบับเดียวที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ไม่เฉพาะด้าน
พลเมืองและการเมืองเท่านั้น แต่รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตครอบครัวด้วย โดย อนุสัญญา 
CEDAW มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ 17 กรกฎาคม 2524 ซึ ่งไทยเข้าภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื ่อวันที่  
9 สิงหาคม 2528 และมีผลใช้บังคับใช้กับไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528  ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญานี้ทั้งสิ้นกว่า 185 ประเทศ การที่รัฐเข้าเป็นภาคีหมายความว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติรับที่
จะนำบทบัญญัติในอนุสัญญามาใช้ในประเทศของตนเอง 

รัฐที ่ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา CEDAW มีข้อผูกพันที ่ต้องดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ยกเลิก
กฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง (๒) ออกนโยบายและกำหนดกลไกและมาตรการในการแก้ปัญหา
ที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ผู้หญิงที่ถูกละเมิดสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้ (๓ ) ส่งเสริมความเสมอภาคด้วย
มาตรการที่เหมาะสมและมาตรการพิเศษชั่วคราว และ (4) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ  
ต่อสหประชาชาติ ทุก 4 ปี 

สิทธิคุ ้มครองตามอนุสัญญา CEDAW อาทิ (1) สิทธิที ่จะได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ  
(๒) สิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพและการวางแผนครอบครัว (๓) สิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อ (4) สิทธิในการใช้
เวลาว่าง การเล่นกีฬา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม (๕) สิทธิในการตัดสินใจกำหนดจำนวนบุตรและระยะห่าง
ของการมีบุตร (๖) สิทธิที่จะมีผู้ร่วมความรับผิดชอบการเป็นผู้ปกครอง (๗) สิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงงาน 
สิทธิประโยชน์ และหลักประกันทางสังคม (๘) สิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันจากงานคุณลักษณะเดียวกัน 
(๙) สิทธิที่จะปราศจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ อารมณ์ และปัญญา (๑๐) สิทธิที่จะ
ปราศจากการค้าทาสและการค้าประเวณี (๑๑) สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(๑๒) สิทธิในการเป็นผู้แทนประเทศในระดับนานาชาติ และ (๑๓) สิทธิในการได้มา เปลี่ยนสัญชาติ และคงไว้
ซึ่งสัญชาติและความเป็นพลเมือง 
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 2.4.5 เป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development 
Goals :SDGs) 

การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนอง 
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง 
โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic 
growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม (environmental 
protection) โดยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  
ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลง
นามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเป็น
กรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่
ทิ ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน โดยเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ

และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับ

ทุกคนในทุกช่วงวัย 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ

เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิง

ทุกคน  
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำ และการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน 

พร้อมใช้สำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ 

หาซื้อได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง

งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  

ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื ้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการป่าไมท้ีย่ั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ 
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ ้นส่วน 
ความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน  โดยกำหนดให้ทุกประเทศต้อง
ยุติการกระทำที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง การใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจติใจ 
และการล่วงละเมิดทางเพศ ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพศหญิงให้มีสิทธิในการเลือก
คู่ครองตามวัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีสิทธิที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ยังให้ความสำคัญกับการมีบทบาททางการเมืองและการทำงานของเพศหญิงอย่างเท่าเทียม 

โดยในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างเพศชายหญิงของไทยปรับตัว 
ในทิศทางที ่ด ีข ึ ้น โดยดัชนีความไม่เสมอภาคทางเพศ (Gender Inequality Index) ในปี 2562  
มีคะแนน 0.359 ดีขึ้นจาก 0.419 ในปี 2559 สะท้อนถึงพัฒนาการเรื่องความเสมอภาคทางเพศที่ดขีึ้น
ในสังคมไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยได้
บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และได้มีการออกกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564  
ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณและ
สร้างนโยบายที่คำนึงถึงความต้องการและความแตกต่างทางเพศ (Gender Responsive Budgeting: GRB) 
เพ่ิมข้ึน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มในการถือครองที่ดินเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีสัดส่วน
การครอบครองที่ดินเพื่อทำการเกษตรของผู้หญิงต่อผู้ชายที่ 44.1 ต่อ 55.9 เพิ่มขึ้นจาก 36.3 ต่อ 63.7  
ในปี 2556 รวมทั้งมีบทบาททางการเมืองและภาคธุรกิจมากขึ้น โดยในปี 2563 มีสัดส่วนผู้หญิงที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้อยละ 15.75 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.09 ในปี 2559 และสัดส่วนของบริษัทที่
ผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 1 คน ที่ร้อยละ 86 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 ในปี 2560  
และมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 มีสัดส่วนผู้หญิงอายุที่ 6 ปีขึ้นไป 
ใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 65.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 50.7 ในปี 2559 
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีบุคลากรทุกประเภท แบ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,245 ราย จำแนกได้ตามสถานะทางเพศได้ดังตารางที่ 1  
และภาพท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำแนกตามสถานะทางเพศ 
หนว่ย : ราย 

สถานะทางเพศ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ รวมท้ังสิ้น 
หญิง 401 9 200 167 777 
ชาย 172 51 90 155 468 
รวม 573 60 290 322 1,245 

ข้อมูลสถานะ ณ วันท่ี 25 พ.ย. 2565 
ที่มา : ส่วนการเจา้หน้าท่ี และส่วนแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม 

ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำแนกตามสถานะทางเพศ 
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  ในอัตรากำลังของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บุคลากรประเภทข้าราชการ สามารถแสดง
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งตามประเภทและระดับ จำแนกได้ตามสถานะทางเพศ ได้ดังตารางที่ ๒ และภาพท่ี ๒ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรประเภทข้าราชการ แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่ง  ตามประเภท
และระดับ จำแนกได้ตามสถานะทางเพศ 

หน่วย : ราย 

สถานะ
ทางเพศ 

ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร 

รวม 
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ต้น สูง ต้น สูง 

หญิง 42 60 3 90 79 115 4 1 5 2 0 401 
ชาย 14 23 0 53 31 39 2 0 8 1 1 172 
รวม 56 83 3 143 110 154 6 1 13 3 1 573 

ข้อมูลสถานะ ณ วันท่ี 25 พ.ย. 2565 
ที่มา : ส่วนการเจา้หน้าท่ี สำนักงานเลขานุการกรม 

  ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีบุคลากรดำรงตำแหน่งตามชื่อตำแหน่ง จำแนกได้ตาม
สถานะทางเพศ ได้ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทีด่ำรงตำแหน่งตามชื่อตำแหน่ง จำแนกได้ตามสถานะทางเพศ 

หน่วย : ราย 
ชื่อตำแหน่ง หญิง ชาย รวม 

ข้าราชการ 401 172 573 
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 1 1 
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 1 3 
ผู้อำนวยการระดับสูง 5 8 13 
ผู้อำนวยการระดับต้น 1 0 1 
ผู้เชี่ยวชาญ 4 2 6 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 120 50 170 
เศรษฐกร 91 43 134 
นักวิชาการสถิต ิ 38 21 59 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 8 4 12 
นักทรัพยากรบุคคล 7 0 7 
นักประชาสัมพันธ์ 2 2 4 
นักจัดการงานท่ัวไป 10 0 10 
นิติกร 0 3 3 
นักวิชาการเงินและบญัชี 4 0 4 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 0 2 
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ชื่อตำแหน่ง หญิง ชาย รวม 
นักวิชาการพัสด ุ 1 0 1 
บรรณารักษ์ 1 0 1 
เจ้าพนักงานธุรการ 49 6 55 
เจ้าพนักงานพัสด ุ 5 1 6 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 1 8 
เจ้าพนักงานสถิต ิ 44 25 69 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 3 3 
นายช่างศิลป ์ 0 0 0 
นายช่างเครื่องกล 0 1 1 

พนักงานราชการ 200 90 290 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 104 47 151 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 4 14 18 
นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย 11 2 13 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 2 
เศรษฐกร 16 5 21 
นักทรัพยากรบุคคล 2 2 4 
นิติกร 1 0 1 
บรรณารักษ์ 1 0 1 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 0 1 1 
เจ้าพนักงานสถิต ิ 50 16 66 
เจ้าพนักงานธุรการ 10 2 12 

ลูกจ้างประจำ 9 51 60 
พนักงานขยายเสียง 0 1 1 
พนักงานขับรถยนต ์ 0 40 40 
พนักงานธุรการ 0 2 2 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 0 2 2 
พนักงานพิมพ ์ 6 6 12 
พนักงานเก็บเอกสาร 1 0 1 
แม่บ้าน 2 0 2 

จ้างเหมาบริการ 167 155 322 
ด้านเอกสาร รวบรวมข้อมูล 6 2 8 
ด้านงานสารสนเทศการเกษตร 1 1 2 
ด้านงานภูมสิารสนเทศ 1 0 1 
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 26 18 44 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานตดิตามและประเมินผล 7 2 9 
ด้านดูแลทำความสะอาด 37 0 37 
ด้านพัสด ุ 2 1 3 
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ชื่อตำแหน่ง หญิง ชาย รวม 

ด้านงานยานพาหนะ 6 84 90 
ด้านรักษาความปลอดภัย 0 10 10 
ด้านงานคอมพิวเตอร ์ 1 0 1 
ด้านวิชาการ 1 0 1 
ด้านธุรการ/บันทึกข้อมูลและจดัเกบ็เอกสาร 32 17 49 
ผู้ช่วยงานด้านสำรวจ บันทึกและวเิคราะห์ข้อมูล 3 0 3 
ด้านวิจัยและประเมินผล 1 0 1 
ด้านการเงินและบัญชี 2 0 2 
คนสวน 0 5 5 
เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ Agri-Map 1 0 1 
สนับสนุนงานรธก. (นายวินติ อธิสขุ) 0 1 1 
ผู้ช่วยนักวิจัย 5 3 8 
เจ้าหน้าท่ีโครงการภาวะ ฯ 1 0 1 
เจ้าหน้าที่พิจารณา อ่าน ตรวจ ให้คำแนะนำ ในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน  
ศึกษาวิจัย ด้านประเมินผล 

3 1 4 

เจ้าหน้าท่ีโครงการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฯ 1 0 1 
ด้านแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 2 0 2 
เจ้าพนักงานสถิต ิ 4 0 4 
งานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรห้องสมดุ 1 0 1 
งานจัดทำเอกสาร และประสานงาน 1 0 1 
งานด้านครุภณัฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลกูสร้าง 1 0 1 
งานดูแลห้องประชุม (พึ่งบุญฯ, หอ้งประชุม 3 ช้ัน 3) 1 0 1 
งานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรห้องสมดุ 1 0 1 
งานห้องสมุด 1 0 1 
งานดูแลระบบการจองห้องประชุม 1 0 1 
งานบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินสวัสดกิารและทะเบียนคมุบัตรเครดิตราชการ 1 0 1 
งานด้านการติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การเกษตร
สร้างมูลค่า และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 0 1 

งานด้านการติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การเกษตร
สร้างมูลค่า แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม และแผนงานบูรณา
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 

1 0 1 

งานดูแลห้องประชุม (ห้องประชุม 1, 2 ช้ัน 3) 1 0 1 
งานด้านกฎหมาย 1 0 1 
งานบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และพิมพ์หนังสือ 1 0 1 
งานด้านกฎหมาย 1 0 1 

ข้อมูลสถานะ ณ วันท่ี 25 พ.ย. 2565 
ที่มา : ส่วนการเจา้หน้าท่ี และส่วนแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม 
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3.2 หมุดหมายการพัฒนา เป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนา และกิจกรรม/โครงการ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จัดทำขึ้นโดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 และหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545 ได้กำหนดภารกิจในการจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานนำมุมมองของ
บทบาทหญิงชาย เข้ามาพิจารณาผสมผสานในการบริหารจัดการภายใน และการดำเนินโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ที ่เป็นผลผลิตของหน่วยงาน โดยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ฉบับนี้  
มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และ 2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านพลังทางสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจฐานราก และ  
3) ด้านความเสมอและหลักประกันทางสังคม ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
โดยเฉพาะระบบการจ้างงานภาครัฐในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผลการทำงาน การประเมิน
ศักยภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร และแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา เป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนา และกิจกรรม/โครงการ 
ดังนี้ 

 3.2.1 หมุดหมายการพัฒนาของแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายฯ 

“สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปราศจาก
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติราชการที่รองรับการดำเนิน
ชีวิตและการทำงานวิถีใหม่” 

 3.2.2 เป้าหมาย 

1) สศก. เป็นสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

2) บุคลากร สศก. พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 3.2.3 กลยุทธ์การพัฒนา 

1) ส่งเสริมเจตคติของสังคมให้ยอมรับความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 

2) เสริมพลังเพิ ่มบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื ่อพัฒนา  
การปฏิบัติราชการที่รองรับการดำเนินชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 

3) สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
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 3.2.4 กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัต ิการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศ 

เป้าประสงค์:    บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีเจตคติ ความรู้  ความเข้าใจและ
ยอมรับเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender) 

ตัวช้ีวัด:  1. จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีเก่ียวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

 2. จำนวนการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขป ัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของผู้บริหารหน่วยงาน 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. การเผยแพรส่่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
เจตคติทีด่ีเกี่ยวกับความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
รวมทั้งปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคกุคามทางเพศใน 
การทำงาน 

จำนวนช่องทางใน 
การเผยแพร่ส่งเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจฯ 

3 3 3 3 3 สลก 
(ผู้รับผดิชอบ

หลัก) 
สำนัก กอง 

ศูนย์ สศท.1-
12 และ

หน่วยงานขึ้น
ตรง 

2. ผู้บริหารประกาศ
เจตนารมณ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศใน 
การทำงาน 

จำนวนประกาศ
เจตนารมณฯ์ (หากม ี
การเปลีย่นแปลง
ผู้บริหารหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 

1 1 1 1 1 ส่วนช่วย
อำนวยการ 

สลก. 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2 เสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 

เป้าประสงค์:    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชาย รวมทั้งกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อตนทุกเพศทุกระดับขับเคลื่อนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 

 

 

 

 



- 23 - 
 

ตัวช้ีวัด:  1. จำนวนเรื่องในการแสดงความคิดเห็นหรือความต้องการฯเกี่ยวข้องกับ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน 

 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศการคุกคาม
ทางเพศและการกีดกันทางเพศ 

 3. จำนวน (ร่าง) แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต
และการทำงานวิถีใหม่ ที่ผ่านกระบวนการส่วนร่วมของหญิงชาย รวมทั้งกลุ่มความหลากหลายทางเพศใน
หน่วยงาน 

 4. จำนวนแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและ
การทำงานวิถีใหม่ ที่ผ่านกระบวนการส่วนร่วมของหญิงชาย รวมทั้งกลุ่มความหลากหลายทางเพศในหน่วยงาน 

 5. จำนวนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. การรบัฟังความคิดเห็น
หรือความต้องการเกี่ยวข้อง
กับความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายใน
หน่วยงาน อาทิ การแต่งกาย
ตามความหลากหลายทาง
เพศที่เหมาะสม /  
การแก้ปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ / การจัด
สภาพแวดล้อมในท่ีทำงานให้
เหมาะสม 

จำนวนเรื่องใน 
การแสดงความคิดเห็น
หรือความต้องการฯ 

 

 

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ศูนย์
ประสานงานฯ 

/ 
ส่วนช่วย

อำนวยการ
สลก. 

จำนวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศการ
คุกคามทางเพศและการ
กีดกันทางเพศ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๐ ศูนย์
ประสานงานฯ 

/ 
ส่วนช่วย

อำนวยการ
สลก. 

2. การขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการที่รองรับชีวิตและ 
การทำงานวิถีใหม่ ผ่านการมี
ส่วนร่วมของหญิงชาย รวมทั้ง
กลุ่มความหลากหลายทาง
เพศในหน่วยงาน 

จำนวน (ร่าง) แนวทาง 
ในการขับเคลื่อน 
การปฏิบัตริาชการที่
รองรับชีวิตและ 
การทำงานวิถีใหม่  
ผ่านการมีส่วนร่วมฯ 

1     ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี / 

ศูนย์
ประสานงานฯ / 

ส่วนช่วย
อำนวยการ

สลก. 

จำนวนแนวทาง 
ในการขับเคลื่อน 
การปฏิบัตริาชการที่
รองรับชีวิตและ 
การทำงานวิถีใหม่  
ผ่านการมีส่วนร่วมฯ 

 1 1 1 1 ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี / 

ศูนย์
ประสานงานฯ / 

ส่วนช่วย
อำนวยการ

สลก. 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3. แนวทางปฏิบัต ิ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมดิหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน 

จำนวนแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน 

1 1 1 1 1 ศูนย์
ประสานงานฯ 

/ 
ส่วนช่วย

อำนวยการ
สลก. 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เป้าประสงค์:    สำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตรม ีระบบฐานข ้อม ูลและสารสนเทศ 
ด้านบุคลากรที่จำแนกเพศเพ่ือการบริหารงาน รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและความเท่าเทียมระหว่างเพศในระดับกรมและระดับประเทศ 

ตัวช้ีวัด:  1. จำนวนรายงานที ่ เข ้าไปปร ับปร ุงในฐานข ้อม ูลจำแนกเพศเพ่ือ 
การบริหารงานด้านบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 2. จำนวนครั้งที่ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) หรือ
เจ้าหน้าที ่ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความเท่าเทียมระหว่างเพศในระดับกรมและประเทศ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. การมรีะบบฐานข้อมลูที่
จำแนกเพศเพื่อ 
การบริหารงานด้านบุคลากร
ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

จำนวนรายงานที่เข้าไป
ปรับปรุงในฐานข้อมูล
จำแนกเพศเพื่อ 
การบริหารงานด้าน
บุคลากรของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

1 ๒ ๓ ๔ ๕ ส่วนการ
เจ้าหน้าท่ี / 
ส่วนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล / 
สลก. 

2. ผู้บริหารด้าน 
การเสริมสร้างบทบาทหญิง
ชาย (CGEO) หรือเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(GFP) เข้าไปมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และความเท่าเทียมระหว่าง
เพศในระดับกรม และ
ระดับประเทศ 

จำนวนครั้งท่ี CGEO หรือ 
GFP เข้าไปมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและความเท่า
เทียมระหว่างเพศในระดับ
กรม และระดับประเทศ 

1 1 1 1 1 ศูนย์
ประสานงานฯ / 

ส่วนช่วย
อำนวยการ 

สลก. 
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3.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

3.3.1 การใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพเป็นกรอบแนวทาง เพ่ือให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็น
ระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการดำเนินงาน ๔ ขั้นตอนที่มีความเชื่อมโยงกัน 
ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบ 

3.3.2 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้ความสำคัญกับการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานด้วยเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกกระบวนการของวงจร  
การบริหารงานคุณภาพ 

3.3.3 การผสมผสานกลไกในหลากหลายมิติ ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างปัจจัย 
ที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู ่เป้าหมาย พร้อมทั ้งมีการจัดลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญและ  
ความเร่งด่วน กลไกตามภารกิจ ที่เป็นการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายผ่าน ผู้บริหาร 
ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CGEO) และความเชี่ยวชาญ 
ของหน่วยงาน และกลไกในเชิงพ้ืนที่ ที่เป็นการแปลงแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติผ่านการมองภาพเชิงองค์
รวมในระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 - 12 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของพ้ืนที่ 

3.3.4 การดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการยอมรับและลดข้อจำกัด
ที ่เกิดจากการดำเนินงานโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เชื ่อม
ประสานกันและมีเป้าหมายร่วมกันผ่าน “คณะกรรมการกำกับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย” และ“คณะทำงานศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร” 
3.4 การติดตามและประเมินผล 

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2566 – 
2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บรรลุผลสำเร็จตามหมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการ
กำกับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ได้มอบหมายให้คณะทำงานศูนย์ประสานงานด้าน 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม 
ทุก 6 เดือน โดยให้เสนอคณะกรรมการฯ หรือที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อโปรด
พิจารณาต่อไป 
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3.5 ความเชื ่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พ.ศ. 2566 – 2570 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

กิจกรรม/โครงการ เสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 

ข้อ 1.1 การเผยแพร่ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และเสริมสร้างเจตคตทิี่ดี
เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
รวมทั้งปัญหาการล่วงละเมดิหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 

เสาหลักที่ ๑ 
การพัฒนาทุนมนุษย์
ของสตรี 

มาตรการที ่๑  
การสร้างกระบวนการ
เรียนรูเ้รื่องเพศภาวะ
และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 
 

ข้อ ๑.๓  
จัดกระบวนการเรียนรู/้อบรม
เรื่องเพศภาวะและความเสมอ
ภาคระหว่างเพศในสังคม
ปัจจุบันสำหรับกลุม่เป้าหมาย 

ข้อ 1.2 ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์
ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน 

เสาหลักที่ ๒ 
การขจัดความรุนแรง
ต่อสตร ี

มาตรการที่ ๗ 
มาตรการ Red Alert 
เพื่อสร้างพื้นที่
ปลอดภัยและกระตุ้น
เตือนสังคมให้
ตระหนักถึง 
การป้องกันภัยจาก
ความรุนแรงต่อสตร ี

ข้อ ๗.๒  
รณรงค์ให้ส่วนราชการ
ตระหนักถึงความสำคญัของ
ปัญหาและไม่ยอมทน (Zero- 
tolerance) ต่อการคุกคาม
ทางเพศและล่วงละเมิดทาง
เพศในที่ทำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2 เสริมพลังเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 

ข้อ 2.1 การรับฟังความคิดเห็นหรือ
ความต้องการเกีย่วข้องกับความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน อาทิ 
การแต่งกายตามความหลากหลายทาง
เพศที่เหมาะสม / การแก้ปัญหา 
การล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ / 
การจัดสภาพแวดล้อมในท่ีทำงานให้
เหมาะสม 

เสาหลักที่ ๓  
การมีส่วนร่วมของสตรี
ในระดับการตัดสินใจ 

มาตรการที่ ๑๐ 
 กระบวนการเรียนรู้
ต่อความสำคัญใน 
การสร้างการมสี่วน
ร่วมของสตรีในระดับ
ตัดสินใจในทุกระดับ 

ข้อ ๑๐.๑  
ศึกษาสถานการณ์ปัญหา 
ช่องว่างและความต้องการ
เรียนรู้ เพื่อให้พร้อมรับการนำ
ของสตรีในระดับตดัสินใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อ 2.2 การขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการที่รองรับชีวิตและการทำงาน
วิถีใหม่ ผ่านการมสี่วนร่วมของหญงิ
ชาย รวมทั้งกลุ่มความหลากหลาย 
ทางเพศในหน่วยงาน 

เสาหลักที่ ๒ 
การขจัดความรุนแรง
ต่อสตร ี

มาตรการที่ ๗ 
มาตรการ Red Alert 
เพื่อสร้างพื้นที่
ปลอดภัยและกระตุ้น
เตือนสังคมให้
ตระหนักถึง 
การป้องกันภัยจาก
ความรุนแรงต่อสตร ี
 
 

ข้อ ๗.๑  
ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพื้นที่
ปลอดภัยจากความรุนแรงต่อ
สตรี เพื่อสร้างเมืองปลอดภยั 
ชุมชนปลอดภัย โรงเรียน
ปลอดภัย เดินทางปลอดภัย  
ที่ทำงานปลอดภัย และ 
ไซเบอร์ปลอดภัย 
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กิจกรรม/โครงการ เสาหลัก มาตรการ กลยุทธ์ 
ข้อ 2.3 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการล่วงละเมดิหรอื
คุกคามทางเพศในการทำงาน 

เสาหลักที่ ๒ 
การขจัดความรุนแรง
ต่อสตร ี
 
 
 

มาตรการที่ ๖  
การสร้างกระบวนการ
เรียนรูเ้พื่อขจัด
รากเหง้าความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นต่อสตร ี

ข้อ ๖.๑  
ศึกษาสถานการณ์ปัญหา 
ค้นหาความต้องการและ
ช่องว่างการเรียนรู้เพื่อขจัด
รากเหง้าความรุนแรงในทุก
รูปแบบที่เกิดขึ้นต่อสตรีของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ 3 สนับสนนุการขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาการส่งเสริมความเสมอภาค 
ระหว่างหญิงชายและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ข้อ 3.1 การมีระบบฐานข้อมูลที่
จำแนกเพศเพื่อการบริหารงาน 
ด้านบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

เสาหลักที่ ๕  
การจัดทำเครื่องมือ
บริหารจดัการ 
เพื่อเสรมิพลังสตรีและ
ส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 
 

มาตรการที่ ๑๕ 
การจัดทำ/จัดเก็บ
ข้อมูลจำแนกเพศ 
เพื่อยกระดับ
สถานภาพและส่งเสรมิ
การพัฒนาสตร ี
 
 
 

ข้อ ๑๕.๑  
จัดทำข้อมูลจำแนกเพศ
ประชาชนผู้รับบริการตาม
ภารกิจของทุกหน่วยงาน และ
ข้อมูลจำแนกเพศของบุคลากร
ในสังกัดของหน่วยงาน 
ผู้บริหารระดับตา่ง ๆ และ
เจ้าหน้าท่ีในสายงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

ข้อ 3.2 ผู้บริหารด้านการเสริมสรา้ง
บทบาทหญิงชาย (CGEO) หรือ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประสานงานด้าน 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(GFP) เข้าไปมสี่วนร่วมในการพัฒนา 
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและความเท่าเทียมระหวา่ง
เพศในระดับประเทศ 

เสาหลักที่ 6  
การพัฒนาสมรรถนะ
หลัก (Core 
competency) ของ
กลไกการพัฒนาสตรี
ระดับชาต ิ

มาตรการที่ ๑๙ 
การสร้างความร่วมมือ
อย่างยั่งยืนและเสรมิ
พลังแก่พันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic partners) 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ และ 
ภาคประชาชน 

ข้อ ๑๙.๑  
จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลีย่น 
ปรึกษาหารือ ระหว่างองค์กร
พันธมิตรผูเ้ชี่ยวชาญ และผู้ที่มี
จิตใจร่วมกันในการยกระดับ
สถานภาพสตรีและลด 
ความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”  หมายความว่า  การกระทําหรือไม่กระทําการใด

อันเป็นการแบ่งแยก  กีดกัน  หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  โดยปราศจาก
ความชอบธรรม  เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง  หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ
โดยกําเนิด 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

29



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกระเบียบหรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญตัินี้ 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ”  เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ  สทพ.”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบเอ็ดคน  ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง

กลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสตรี 
และองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในการทํางานที่เก่ียวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนหกคน  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางด้านนิติศาสตร์  ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านจิตวิทยา  จํานวนสามคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะ

กระทําผิดวินัย 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) ไม่เคยต้องคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
ว่าได้กระทําการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๘) ไม่เคยเป็นผู้กระทําการล่วงเกิน  คุกคาม  หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ 
(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) พ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรสตรีหรือองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ  

ตามมาตรา  ๕  (๔) 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๖ 
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้แต่งตั้งผู้อื่น 

ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการ  สทพ.  
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการ  สทพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  มาตรการ  และแผนปฏิบัติงานเพื่อให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น 
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(๒) เสนอแนะนโยบาย  และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กําหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ  ชดเชยและเยียวยา  หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล
ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

(๔) ตรวจสอบ  แนะนํา  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๖) ส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลจําแนกเพศ  รวมทั้งเสนอรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  

(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  สทพ.   
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการกําหนดมาตรการพิเศษดังต่อไปนี้  เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริง 

(๑) ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ  ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 
(๒) ปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเพศเพื่อขจัดอคติ   

วิธีปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของความเหล่ือมล้ํา  และความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศเพื่อขจัดอุปสรรค 
ในการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ 

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ  สทพ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  สทพ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการ  สทพ.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการ  สทพ.  มอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”  เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ  วลพ.”  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  โดยการสรรหา
จากผู้ซึ่งมิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  สทพ.  ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจํานวนสามคน  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านนิติศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านจิตวิทยา  และด้านแรงงาน  อย่างน้อย 
ด้านละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนด 
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการ  วลพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยปัญหาที่มีการย่ืนคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา  ๑๘ 
(๒) กําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ตามมาตรา  ๑๙ 
(๓) ออกคําสั่งตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) ย่ืนเร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา  ๒๑ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  วลพ. 
มาตรา ๑๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑   

และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ  วลพ.  โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖ ให้กรมรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ   สทพ .   

และคณะกรรมการ  วลพ.  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  พร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อ

คณะกรรมการ  สทพ.  คณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการ  แล้วแต่กรณี 
(๒) ดําเนินการให้มีการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันมิให้เกิด 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(๓) ประสานงานกับบุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  

เพื่อให้ความคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศทั้งในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  เสนอคณะกรรมการ  สทพ.   
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด   หรือตามที่ รัฐมนตรี  คณะกรรมการ   สทพ .  
คณะกรรมการ  วลพ.  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 
 

มาตรา ๑๗ การกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  มาตรการ  โครงการ  หรือวิธีปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศจะกระทํามิได้ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย  หรือการปฏิบัติตามหลักการ 
ทางศาสนา  หรือเพื่อความม่ันคงของประเทศ  ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

มาตรา ๑๘ บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะ 
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และมิใช่เป็นเร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล 
หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล้ว  ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  วลพ.  เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ.  ให้เป็นที่สุด  
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณา  และการวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  สทพ. 

การร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาล
ที่มีเขตอํานาจ  โดยให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้  และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนั้นเป็นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ศาลจะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้ 

การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
อาจขอให้องค์กรที่เก่ียวข้องเป็นผู้ย่ืนคําร้องหรือฟ้องคดีแทนได้ 

การฟ้องคดีตามวรรคสอง  ให้ฟ้องภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ  วลพ.   
มีคําวินิจฉัย  หรือนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๙ ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
คณะกรรมการ  วลพ.  อาจกําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล
ซึ่งถกูเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าที่จําเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้ 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ  วลพ.  วินิจฉัยว่า  เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  ให้มีอํานาจออกคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม  เพื่อระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๒) ให้การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามความในหมวด  ๔ 
คําสั่งของคณะกรรมการ  วลพ.  ตามวรรคหน่ึง  จะต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนและอาจกําหนด

เง่ือนไขใด ๆ  ได้เท่าที่จําเป็น  รวมทั้งจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ  สทพ.  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  
องค์กรเอกชน  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  วลพ.  วินิจฉัยว่า  มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  และยังไม่มีคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  ให้คณะกรรมการ  วลพ.  ย่ืนเร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อพิจารณายื่นเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

มาตรา ๒๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ  วลพ.  อนุกรรมการ  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการ  วลพ.  มอบหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องโดยมีหมายค้น 
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวข้องมา

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ให้ผู้เก่ียวข้องอํานวยความสะดวก  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ตอบหนังสือสอบถาม  หรือส่งสิ่งของ 

หร ือเอกสารที ่เ กี ่ยวข ้องแก ่กรรมการ   วลพ .   อนุกรรมการ   หร ือพน ักงานเจ ้าหน ้าที ่ด ังกล ่าว 
ในการปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๓ ให้กรรมการ  วลพ .   อนุกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย 

 

 

มาตรา ๒๔ เม่ือคณะกรรมการ  วลพ.  มีคําวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  ให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาโดยย่ืนคําขอต่อกรมตามแบบที่อธิบดี 
ประกาศกําหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  วลพ. 

35



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

สิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาตามวรรคหนึ่ง  เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอด
ทางมรดก 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ  
หรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถย่ืนคําขอรับการชดเชยและเยียวยาด้วยตนเองได้  ผู้ปกครอง  ผู้พิทักษ์   
ผู้อนุบาล  สามีหรือภริยา  ผู้ดูแลหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย  แล้วแต่กรณี  จะย่ืนคําขอแทน 
ก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๖ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือประการหนึ่ง
ประการใด  หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๒) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
(๓) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
(๔) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอื่น 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และจํานวนเงินในการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนด 
มาตรา ๒๗ การได้รับการชดเชยและเยียวยาตามมาตรา  ๒๖  ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหาย 

ในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอํานาจ  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘   
วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

 

มาตรา ๒๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรม  เรียกว่า  “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ กองทุน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๔) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) รายได้อื่น 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๓๐ เงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๒) เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เพื่อช่วยเหลือ  ชดเชยและเยียวยา  หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซ่ึงตกเป็นผู้เสียหายจาก 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา  ๒๖ 

(๔) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) เพื่อส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันมิให้มี 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๖) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 

(๗) เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการ  สทพ.  เห็นสมควร 
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  อธิบดีเป็นประธานกรรมการ  

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

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
มาตรา ๓๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑   

และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน  รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับ

การระดมทุน  การลงทุน  การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ  สทพ.  กําหนด 

(๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ  สทพ.  
หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ   วลพ .   ตามมาตรา  ๒๐  (๑)   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอื่น 
ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบตาม  (๑)  หรือ  (๒)  
แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ 
ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร  สมควรมีกฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 

39



*/t*

ที่ นร ๐๒๐๕/ว «ร:* สำนักเลขาธิการคฌะรัฐมนตรี

ท้าเนึยบรัฐบาล กท «๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๔๔

ส่อง พิธิสารเสิอกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่สํงมาด้วย สำเนาหนังซือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร «๓๐๗/๖®๔๐ 
ลงวันที่ «๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใด้ขอใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ 
และพิจารณาให้ความเหีนชอบ

ซิ. รับทราบการมีผลใชับังคับของพิซีสารเสิอกรับชองอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 
การเลอกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

๒. ไห้ความเหีนชอบดังนี้

๒.ซิ ให้ทุกกวะทรวง ทบวง กรม มอบหมายพู่'บริหารระดับรองปลัดกระทรวง 
หรีอรองอธิบดีชันไป จำนวน ซิ คน ปฏิบัติหนาที่เป็นพู่บริหารด้านการเสริมสรัางบทบาทหญิงชาย 

(CGEO) ในหน่วยงาน
๒.๒ ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 

ท้าหนัาที่เป็นถูนย์ประสานงานดานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน และจัดท้าแผนแม่บท 

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โควงการของหน่วยงาน
๒.๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการขาราชการุพลเรีอน ดำหนตรายละเอียดทุณสมบัติ 

อำนาจหนัาที่ของพู่'ที่จะดำรงตำแหน่ง CGEO และบทบาทหนำที่ของสูนย์ประสานงานด้านความเสผอภาค 
ระหว่างหญิงชาย และแจังให้หน่วยราชการทราบและถีอปฏิบัติต่อไป 
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสีอที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเพื่อวันที่ ๓ซิ กรกฎาคม ๒๕๔๔ รับทราบและเหีนชอบตามที่ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนรนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔-๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ 
หมายเหทุ รอง-นรม., รัฐ-นร. จึงเรียนรนยันมา ได้แจํงให้กระทรวง ทบวง กรม

ทราบ และดำเนินการต่อโปดวยแลัว

ขอแสดงความนับถีอ

(นายีวษถ! /เครีองาม)
เลขาธิกาสคณะรัฐมนตรี

2 ส.ค. 25^
•ท. am. ....iKSjjj:„เ„.ร m. iwiL

.................................. —yf๕พ1-

- 2 ส.ค. m V'V" -
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
 

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 
resolution 34/180 of 18 December 1979 

 
entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1) 

 
The States Parties to the present Convention,  
 
Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the 
dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,  
 
Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of 
discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and 
that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any 
kind, including distinction based on sex,  
 
Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to 
ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political 
rights,  
 
Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the 
specialized agencies promoting equality of rights of men and women,  
 
Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the 
specialized agencies promoting equality of rights of men and women,  
 
Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women 
continues to exist,  
 
Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for 
human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, 
social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society 
and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the 
service of their countries and of humanity,  
 
Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education, 
training and opportunities for employment and other needs,  
 
Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice 
will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women,  
 
Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism, 
neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs 
of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women,  
 
Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international 
tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems, 
general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective 
international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations 
among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and 
foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty 
and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will 
contribute to the attainment of full equality between men and women,  
 
Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause 
of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,  
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Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development 
of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents 
in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should 
not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility 
between men and women and society as a whole,  
 
Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the 
family is needed to achieve full equality between men and women,  
 
Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of 
Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the 
elimination of such discrimination in all its forms and manifestations,  
 
Have agreed on the following:  
 

PART I 
 
Article 1  
 
For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any 
distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital 
status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the 
political, economic, social, cultural, civil or any other field.  
 
Article 2  
 
States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all 
appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this 
end, undertake:  
 
(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other 
appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate 
means, the practical realization of this principle;  
 
(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, 
prohibiting all discrimination against women; (c) To establish legal protection of the rights of women 
on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public 
institutions the effective protection of women against any act of discrimination;  
 
(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that 
public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;  
 
(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, 
organization or enterprise;  
 
(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, 
regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;  
 
(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.  
 
Article 3  
 
States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all 
appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of 
women , for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and 
fundamental freedoms on a basis of equality with men.  
 
Article 4  
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1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality 
between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, 
but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these 
measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have 
been achieved.  
 
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present 
Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.  
 
Article 5  
 
States Parties shall take all appropriate measures:  
 
(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving 
the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the 
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;  
 
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function 
and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and 
development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial 
consideration in all cases.  
 
Article 6  
 
States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic 
in women and exploitation of prostitution of women.  
 

PART II 
 
 
Article 7  
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the 
political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with 
men, the right:  
 
(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected 
bodies;  
 
(b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold 
public office and perform all public functions at all levels of government;  
 
(c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and 
political life of the country.  
 
Article 8  
 
States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and 
without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level 
and to participate in the work of international organizations.  
 
Article 9  
 
1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their 
nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality 
by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her 
stateless or force upon her the nationality of the husband. 2. States Parties shall grant women equal 
rights with men with respect to the nationality of their children.  
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PART III 

 
Article 10  
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order 
to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis 
of equality of men and women:  
 
(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the 
achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban 
areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical 
education, as well as in all types of vocational training;  
 
(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same 
standard and school premises and equipment of the same quality;  
 
(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all 
forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve 
this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of 
teaching methods;  
 
(d ) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;  
 
(e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and 
functional literacy programmes, particulary those aimed at reducing, at the earliest possible time, any 
gap in education existing between men and women;  
 
(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and 
women who have left school prematurely;  
 
(g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;  
 
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, 
including information and advice on family planning.  
 
Article 11  
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the 
field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in 
particular:  
 
(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;  
 
(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for 
selection in matters of employment;  
 
(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all 
benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including 
apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;  
 
(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of 
equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;  
 
(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity 
and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;  
 
(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of 
the function of reproduction.  
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2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to 
ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:  
 
(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of 
maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;  
 
(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former 
employment, seniority or social allowances;  
 
(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to 
combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular 
through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;  
 
(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to 
them.  
 
3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the 
light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.  
 
Article 12  
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the 
field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care 
services, including those related to family planning.  
 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women 
appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting 
free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.  
 
Article 13  
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other 
areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the 
same rights, in particular:  
 
(a) The right to family benefits;  
 
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;  
 
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.  
 
Article 14  
 
1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the 
significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work 
in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the 
application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.  
 
2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural 
areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit 
from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:  
 
(a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;  
 
(b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in 
family planning;  
 
(c) To benefit directly from social security programmes;  
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(d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to 
functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order 
to increase their technical proficiency;  
 
(e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic 
opportunities through employment or self employment;  
 
(f) To participate in all community activities;  
 
(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and 
equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;  
 
(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and 
water supply, transport and communications.  

 
PART IV 

 
 
Article 15  
 
1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.  
 
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and 
the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to 
conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in 
courts and tribunals.  
 
3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal 
effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.  
 
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the 
movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.  
 
Article 16  
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all 
matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality 
of men and women:  
 
(a) The same right to enter into marriage;  
 
(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full 
consent;  
 
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;  
 
(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters 
relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;  
 
(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and 
to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;  
 
(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and 
adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all 
cases the interests of the children shall be paramount;  
 
(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a 
profession and an occupation;  
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(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, 
administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable 
consideration.  
 
2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, 
including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the 
registration of marriages in an official registry compulsory.  
 

PART V 
 
 
 
Article 17  
 
1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, 
there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, 
of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of 
twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. 
The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their 
personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the 
representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.  
 
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by 
States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.  
 
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present 
Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United 
Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two 
months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, 
indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.  
 
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by 
the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the 
States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those 
nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the 
representatives of States Parties present and voting.  
 
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of 
nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after 
the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the 
Committee.  
 
6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the 
provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession. 
The terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two 
years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.  
 
7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member 
of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the 
Committee.  
 
8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive 
emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, 
having regard to the importance of the Committee's responsibilities.  
 
9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the 
effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.  
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Article 18  
 
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration 
by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they 
have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in 
this respect:  
 
(a) Within one year after the entry into force for the State concerned;  
 
(b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.  
 
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under 
the present Convention.  
 
Article 19  
 
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2. The Committee shall elect its officers for a 
term of two years.  
 
Article 20  
 
1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to 
consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.  
 
2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any 
other convenient place as determined by the Committee.  
 
Article 21  
 
1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General 
Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general 
recommendations based on the examination of reports and information received from the States 
Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the 
Committee together with comments, if any, from States Parties.  
 
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the 
Commission on the Status of Women for its information.  
 
Article 22  
 
The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation 
of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee 
may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas 
falling within the scope of their activities.  

 
PART VI 

 
 
Article 23  
 
Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the 
achievement of equality between men and women which may be contained:  
 
(a) In the legislation of a State Party; or  
 
(b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.  
 
Article 24  
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States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the 
full realization of the rights recognized in the present Convention.  
 
Article 25  
 
1. The present Convention shall be open for signature by all States.  
 
2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present 
Convention.  
 
3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations.  
 
4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the 
deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 26  
 
1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by 
means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.  
 
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in 
respect of such a request.  
 
Article 27  
 
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.  
 
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth 
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after 
the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.  
 
Article 28  
 
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of 
reservations made by States at the time of ratification or accession.  
 
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be 
permitted.  
 
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-
General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take 
effect on the date on which it is received.  
 
Article 29  
 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the 
present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties 
are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the 
dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.  
 
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession 
thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States 
Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a 
reservation.  
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3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at 
any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 30  
 
The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are 
equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS 
WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention. 
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบัตต่ิอสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 

 

บรรดารัฐภาคใีนอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 

สงัเกตวา่ กฎบตัรสหประชาชาติยนืยนัความเช่ือมัน่ในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในเกียรติศกัด์ิและ
คุณค่าของมนุษย ์และในสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี 

สงัเกตวา่ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนยนืยนัหลกัการท่ีวา่ การเลือกปฏิบติัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้
และประกาศวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติศกัด์ิและสิทธิ และวา่ทุกคนยอ่มมีสิทธิและ
อิสรภาพบรรดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ี โดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่ชนิดใด ๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุ
แห่งเพศ 

สงัเกตวา่ รัฐภาคีกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนมีความผกูพนัท่ีจะประกนัสิทธิอนัเท่าเทียม
กนัของบุรุษและสตรีในการท่ีจะไดอุ้ปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม พลเมือง และทางการเมืองทั้งปวง 

พิจารณาถึง อนุสญัญาระหวา่งประเทศท่ีก าหนดข้ึนภายใตก้ารสนบัสนุนของสหประชาชาติและทบวง
การช านญัพิเศษท่ีส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อีกทั้งยงัสงัเกตถึง ญตัติ ปฏิญญา และขอ้เสนอแนะท่ีรับรองโดยสหประชาชาติและทบวงการช านญั
พิเศษซ่ึงส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อยา่งไรก็ตาม มีความห่วงใยวา่ ทั้ง ๆ ท่ีมีเคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ ก็ยงัคงมีการเลือกปฏิบติัต่อสตรีอยู่
อยา่งกวา้งขวาง 

ระลึกถึงวา่ การเลือกปฏิบติัต่อสตรีขดัต่อหลกัการของความเสมอภาคของสิทธิและความเคารพต่อ
เกียรติศกัด์ิของมนุษย ์เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของสตรีดว้ยเง่ือนไขท่ีเสมอภาคกนักบับุรุษในการด ารงอยู่
ทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมในประเทศของตน ขดัขวางความเจริญเติบโตแห่งความรุ่งเรืองของ
สงัคมและครอบครัว และท าใหพ้ฒันาการอยา่งสมบูรณ์ของศกัยภาพต่าง ๆ ของสตรีในการใหบ้ริการแก่ประเทศ
ของตนและมนุษยชาติเป็นไปไดโ้ดยยากยิง่ข้ึน 

มีความห่วงใยวา่ ในสถานการณ์แห่งความยากจน สตรีมีโอกาสเขา้ถึงอาหาร การอนามยั การศึกษา การ
ฝึกอบรม และโอกาสในการท างานและความจ าเป็นอ่ืน ๆ ไดน้อ้ยมา 

มีความเช่ือมัน่วา่ การจดัใหมี้ระเบียบทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศแบบใหม่ ซ่ึงอยูบ่นรากฐานของสม
ธรรมและความยติุธรรม จะช่วยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรีอยา่งส าคญั 
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ย  ้าวา่ การขจดัการแบ่งแยกผิว การแบ่งเช้ือชาติทุกรูปแบบ การเลือกปฏิบติัตามเช้ือชาติ ลทัธิอาณานิคม 
ลทัธิอาณานิคมสมยัใหม่ การรุกราน การยดึครองครอบครอง และการแทรกแซงของต่างชาติในกิจการภายในของ
รัฐต่าง ๆ มีความส าคญัต่อการไดอุ้ปโภคสิทธิอยา่งเตม็ท่ีของบุรุษและสตรี 

ยนืยนัวา่ การท าใหส้นัติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศแขง็แกร่งข้ึน การผอ่นคลายความตึงเครียด
ระหวา่งประเทศ ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในบรรดารัฐทั้งปวงโดยไม่ถือระบบสงัคมและเศรษฐกิจของตน การ
ลดอาวโุสโดยทัว่ ๆ ไปและอยา่งส้ินเชิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดอาวธุนิวเคลียร์ภายใตก้ารควบคุมระหวา่ง
ประเทศอยา่งเขม้แขง็และไดผ้ล การยนืยนัถึงหลกัการแห่งความยติุธรรม ความเสมอภาคและผลประโยชน์ของกนั
และกนัในความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศต่าง ๆ และการตระหนกัถึงสิทธิของประชาชนท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ครอบครองของต่างชาติและอยูภ่ายใตอ้าณานิคม และการยดึครองของต่างชาติต่อการท่ีจะปกครองตนเองและการ
ไดอิ้สรภาพ รวมทั้งการเคารพอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน จะช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้และ
พฒันาการทางสงัคม และในฐานะเป็นผลสืบเน่ืองจะช่วยใหบ้รรลุถึงความเสมอภาคอยา่งเตม็เป่ียมระหวา่งบุรุษ
และสตรี 

มีความเช่ือมัน่วา่ พฒันาการอยา่งเตม็ท่ีและสมบูรณ์ของประเทศ สวสัดิภาพของโลกและเหตุท่ีจะมี
สนัติภาพ จ าตอ้งใหส้ตรีไดเ้ขา้ร่วมอยา่งเตม็ท่ีในทุก ๆ สาขาโดยเสมอภาคกบับุรุษ 

ค านึงถึง การท่ีสตรีมีส่วนช่วยอยา่งส าคญัต่อสวสัดิการของครอบครัวและต่อพฒันาการของสงัคม ซ่ึง
จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ียงัไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งเตม็ท่ี ความส าคญัทางสงัคมของความเป็นเพศมารดาและบทบาท
ของบิดามารดาในครอบครัวและในการเล้ียงดูบุตร และตระหนกัวา่บทบาทของสตรีในการใหก้ าเนิดบุตรไม่ควร
จะเป็นพ้ืนฐานในการเลือกปฏิบติั แต่ตระหนกัวา่ การเล้ียงดูบุตรจ าตอ้งไดรั้บผิดชอบร่วมกนัระหวา่งบุรุษและ
สตรี และสงัคมทั้งมวล 

ตระหนกัวา่ จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ รวมทั้งบทบาทของสตรีในสงัคมและใน
ครอบครัวเพ่ือใหบ้รรลุถึงความเสมอภาคอยา่งเตม็ท่ีระหวา่งบุรุษและสตรี 

ตั้งใจแน่วแน่ ท่ีจะใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรี และเพ่ือความมุ่งประสงคน์ั้นจะก าหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการขจดัการเลือกปฏิบติัดงักล่าวใน
ทุกรูปแบบและวธีิการ ไดต้กลงกนัดงัต่อไปน้ี 

 

ภาค 1 

ข้อ 1 

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องอนุสญัญาน้ี ค  าวา่ “เลือกปฏิบติัต่อสตรี ” จะหมายถึง การแบ่งแยก การกีดกนั 
หรือการจ ากดัใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุ่งประสงคท่ี์จะท าลายหรือท าใหเ้ส่ือมเสียการยอมรับ 
การไดอุ้ปโภค หรือใชสิ้ทธิโดยสตรี โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพดา้นการสมรส บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของ
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บุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของพลเมือง
หรือดา้นอ่ืน ๆ  

ข้อ 2 

รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงท่ีจะติดตามนโยบายเก่ียวกบั
การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีโดยวธีิท่ีเหมาะสมทุกประการและโดยไม่ชกัชา้ และเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายน้ี ตก
ลงท่ีจะ 

(ก) บรรจุหลกัการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือใน
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ถา้หากวา่ยงัไม่รวมเขา้ไวใ้นรัฐธรรมนูญและบทบญัญติัเหล่านั้น และ
ประกนัท่ีจะใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการน้ี โดยทางกฎหมายและวธีิการท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ 

(ข) ก าหนดมาตรการดา้นนิติบญัญติัและอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม รวมทั้งขอ้บงัคบัเม่ือเห็นเหมาะสม ซ่ึงหา้ม
การเลือกปฏิบติัทั้งมวลต่อสตรี 

(ค) จดัใหมี้การคุม้ครองทางกฎหมายซ่ึงสิทธิของสตรีบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนักบับุรุษ และรับประกนั
ในการคุม้ครองสตรีอยา่งมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบติัใด ๆ โดยผา่นศาลยติุ-ธรรมแห่งชาติท่ีมีอ านาจและ
สถาบนัรัฐบาลอ่ืน ๆ 

(ง) งดเวน้จากการเขา้ไปพวัพนัในการกระท าหรือการปฏิบติัใด ๆ เก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี และ
รับประกนัวา่เจา้หนา้ท่ีและสถาบนัของรัฐจะปฏิบติัโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัน้ี 

(จ) ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีโดยบุคคล องคก์ารหรือวสิาหกิจ
ใดๆ 

(ฉ) ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพ่ือเปล่ียนแปลงหรือ ลม้เลิกกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประเพณีและแนวปฏิบติัท่ียงัมีอยูซ่ึ่งก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 

(ช) เพิกถอนบทบญัญติัทางอาญาภายในทั้งปวงซ่ึงก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัต่อสตรี  

ข้อ 3 

ในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รัฐภาคีจะใชม้าตรการ
ท่ีเหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพ่ือประกนัพฒันาการและความกา้วหนา้อยา่งเตม็ท่ีของสตรี เพ่ือ
ความมุ่งประสงคท่ี์จะรับประกนัใหส้ตรีไดใ้ชแ้ละไดอุ้ปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบทฐานของ
ความเสมอภาคกบับุรุษ 
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ข้อ 4 

1. การท่ีรัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชัว่คราว ซ่ึงมุ่งท่ีจะเร่งรัดใหมี้ความเสมอภาคท่ีแทจ้ริงระหวา่งบุรุษ
และสตรี จะไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัตามท่ีไดนิ้ยามความหมายไวใ้นอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั แต่จะโดย
ประการใดก็ตามไม่ตอ้งมีการคงมาตรฐานอนัไม่เสมอภาค หรือแบ่งแยกไวใ้นฐานะเป็นผลท่ีตามมา มาตรการ
เหล่าน้ีจะส้ินสุดเม่ือไดบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบติั 

2. การท่ีรัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการท่ีมีอยูแ่ลว้ในอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงมุ่งท่ีจะ
ปกป้องความเป็นเพศมารดาไวจ้ะไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติั 

ข้อ 5 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง 

(ก) เพ่ือปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสงัคมและวฒันธรรมของบุรุษและสตรี โดยมุ่งท่ีจะใหไ้ด้
ขจดัความเดียดฉนัทแ์ละวธีิปฏิบติัอนัเป็นประเพณีและอ่ืน ๆ ทั้งปวง ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิดเก่ียวกบัความ
ต ่าตอ้ยหรือความสูงส่งของอีกเพศหน่ึง หรือท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของบทบาทแบบเก่าส าหรับบุรุษและสตรี 

(ข) เพ่ือประกนัวา่ การศึกษาเก่ียวกบัระบบครอบครัวรวมถึงความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเก่ียวกบัความเป็น
เพศมารดาในฐานะเป็นหนา้ท่ีทางสงัคม และเป็นการยอมรับถึงความรับผิด-ชอบร่วมกนัของบุรุษและสตรีในการ
เล้ียงดูและการพฒันาบุตร ทั้งยงัเป็นท่ีเขา้ใจดว้ยวา่ในทุก ๆ กรณี ผลประโยชน์ของบุตรยอ่มเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง
เป็นเบ้ืองแรก 

ข้อ 6 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพ่ือปราบปรามการคา้สตรีและการ
แสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ 

 

ภาค 2 

ข้อ 7 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกประการ เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นท่ีเก่ียวกบัการเมือง
และทัว่ ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะใหป้ระกนัแก่สตรีภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความเสมอภาคกบับุรุษ
ซ่ึงสิทธิ 

(ก) ท่ีจะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปในองคก์ร
ท่ีมีการเลือกตั้งอยา่งเปิดเผยทั้งมวล 
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 (ข) ท่ีจะเขา้ร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและด าเนินการตามนโยบายนั้น และในการรับต าแหน่ง
ราชการและปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในทุก ๆ ระดบัของรัฐบาล 

(ค) ท่ีจะเขา้ร่วมในองคก์ารและสมาคมท่ีไม่ไดเ้ป็นของรัฐบาลท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูท่ัว่ ๆ 
ไป และท่ีเก่ียวกบัการเมืองของประเทศ 

ข้อ 8 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือใหป้ระกนัแก่สตรีภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความเสมอภาคกนั
กบับุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัใด ๆ ซ่ึงโอกาสท่ีจะเป็นผูแ้ทนรัฐบาลของตนในระดบัระหวา่งประเทศ และ
เขา้ร่วมในงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

ข้อ 9 

1. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิท่ีเสมอภาคกนักบับุรุษแก่สตรี ในการท่ีจะไดม้าเปล่ียนแปลงหรือคงไวซ่ึ้งสญัชาติ
ของตน รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกนัเป็นพิเศษวา่ทั้งการแต่งงานกบัคนต่างชาติ กบัทั้งการเปล่ียนสญัชาติของสามี
ระหวา่งการแต่งงานจะไม่เปล่ียนสญัชาติของภรรยาโดยอตัโนมติัไปดว้ย อนัจะท าใหเ้ธอเป็นคนไร้สญัชาติหรือ
บงัคบัเธอใหถื้อสญัชาติของสามี 

2. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิอนัเสมอภาคกนักบับุรุษแก่สตรี เก่ียวกบัสญัชาติของบุตรของตน 

 

ภาค 3 

ข้อ 10 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่งเพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี เพ่ือท่ีจะใหป้ระกนัแก่สตรี
ทั้งหลายซ่ึงสิทธิอนัเสมอภาคกนักบับุรุษในดา้นการศึกษา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือประกนับนพ้ืนฐานแห่ง
ความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

(ก) เง่ือนไขเดียวกนัส าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส าหรับการมีโอกาสเขา้ศึกษา และส าหรับการ
ไดรั้บวฒิุบตัรในสถาบนัการศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความเสมอภาคน้ีจะไดรั้บการประกนั
ในการศึกษาก่อนเขา้โรงเรียน การศึกษาทัว่ ๆ ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง 
รวมทั้งการฝึกฝนดา้นอาชีพทุกแบบ 

(ข) โอกาสท่ีจะเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนั การสอบชนิดเดียวกนั คณาจารยส์อนท่ีมีคุณสมบติัได้
มาตรฐานเดียวกนั พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพชนิดเดียวกนั 
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(ค) การขจดัแนวความคิดแบบเก่าเก่ียวกบับทบาทของบุรุษและสตรีในทุก ๆ ระดบั และทุก ๆ รูปแบบ
ของการศึกษา โดยการกระตุน้ใหมี้สหศึกษาและแบบอ่ืน ๆ ของการศึกษา ซ่ึงจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โดยการทบทวนต าราและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการดดัแปลงวธีิการสอน 

(ง) โอกาสเท่ากนัท่ีจะไดป้ระโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอ่ืนๆ 

(จ) โอกาสเท่ากนัท่ีจะไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการศึกษาต่อเน่ือง รวมทั้งโครงการศึกษาผูใ้หญ่ 
และโครงการรณรงคใ์หรู้้หนงัสือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการท่ีมุ่งจะลดช่องวา่งในการศึกษาท่ีมีอยูร่ะหวา่งบุรุษ
และสตรี ภายในระยะเวลาท่ีเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

(ฉ) การลดอตัราการออกจากโรงเรียนของนกัศึกษาหญิง และการจดัโครงการต่าง ๆ ส าหรับเด็กหญิง
และสตรีท่ีออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอนัสมควร 

(ช) โอกาสเท่ากนัท่ีจะเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัในกีฬาและพลศึกษา 

(ซ) โอกาสไดเ้ขา้ศึกษาขอ้สนเทศทางการศึกษาเฉพาะอยา่ง เพ่ือช่วยใหห้ลกัประกนัดา้นสุขภาพและการ
อยูดี่ของครอบครัว รวมทั้งขอ้สนเทศและค าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว 

ข้อ 11 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นการจา้งงาน
เพ่ือท่ีจะประกนัสิทธิอยา่งเดียวกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(ก) สิทธิท่ีจะท างานในฐานะเป็นสิทธิอนัจะพึงแบ่งแยกมิไดข้องมนุษยท์ั้งปวง 

(ข) สิทธิในโอกาสท่ีจะไดรั้บการจา้งงานชนิดเดียวกนั รวมทั้งการใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
คดัเลือกเดียวกนัในเร่ืองของการจา้งงาน 

(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท างานไดอ้ยา่งเสรี สิทธิในการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ความ
ปลอดภยัในการท างาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริการทั้งปวง และสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การฝึก และการฝึกซ ้ าดา้นอาชีพ รวมทั้งภาวะการเป็นผูฝึ้กงาน การฝึก และการฝึกซ ้ าดา้นอาชีพใน
ระดบัสูง 

(ง) สิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
ปฏิบติัท่ีเสมอภาคกนัเก่ียวกบังานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบติัในการ
วดัผลคุณภาพของงาน 

(จ) สิทธิท่ีจะไดรั้บประกนัสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของการเกษียณอาย ุการตกงาน 
การป่วย การทุพพลภาพและวยัชรา และการหมดสมรรถนะท่ีจะท างานอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิในการไดรั้บ
เงินค่าจา้งขณะพกังาน 
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(ฉ) สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในสภาพการท างานต่าง ๆ 
รวมทั้งการใหค้วามคุม้ครองในการท าหนา้ท่ีดา้นการมีบุตรสืบพนัธ์ุ 

2. เพ่ือท่ีจะป้องกนัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีดว้ยเหตุผลอนัเน่ืองมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศ
มารดา และเพ่ือประกนัสิทธิอนัแทจ้ริงของสตรีในการท่ีจะท างาน รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสม 

(ก) เพ่ือหา้มภายใตก้ารบงัคบัใชข้องขอ้หา้มต่าง ๆ ไม่ใหมี้การปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ ์
หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของสถานภาพในการแต่งงาน 

(ข) เพ่ือริเร่ิมใหมี้การลาคลอดบุตรโดยไดรั้บค่าจา้ง หรือไดผ้ลประโยชน์ทางสงัคมท่ี
เปรียบเทียบไดโ้ดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวโุสในการท างานหรือเงินช่วยเหลือทางสงัคม 

(ค) เพ่ือกระตุน้ใหมี้บริการสงัคมอนัเป็นตวัสนบัสนุนท่ีจ าเป็น เพ่ือท่ีจะช่วยใหบิ้ดามารดา
สามารถรวบรวมขอ้ผกูพนัทางครอบครัวเขา้กบัความรับผิดชอบในการงานและการเขา้ร่วมในกิจการ
สาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งและพฒันาขอบข่ายของสวสัดิการดา้นการ
เล้ียงดูเด็ก 

(ง) ใหมี้การคุม้ครองเป็นพิเศษแก่สตรีท่ีอยูร่ะหวา่งตั้งครรภ ์ในการท างานทุกรูปแบบท่ีมี
แนวโนม้วา่จะเป็นอนัตรายต่อสตรีเหล่านั้น 

3. บทบญัญติัของกฎหมายดา้นการคุม้ครองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นขอ้น้ี จะไดรั้บการพิจารณา
เป็นคร้ังคราวในแง่ของความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและจะไดรั้บการแกไ้ข ยกเลิก หรือขยาย เท่าท่ี
จ าเป็น 

ข้อ 12 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นการรักษาสุขภาพ 
เพ่ือประกนัการมีโอกาสไดรั้บการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริการท่ีเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว บน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

2. ทั้ง ๆ ท่ีมีบทบญัญติัในวรรค 1 ของขอ้น้ี รัฐภาคีจะประกนัใหส้ตรีไดรั้บบริการท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั
การตั้งครรภ ์การคลอดบุตรและระยะหลงัคลอดบุตร โดยการใหบ้ริการแบบใหเ้ปล่าเม่ือจ าเป็น รวมทั้งการให้
โภชนาการท่ีเพียงพอระหวา่งการตั้งครรภแ์ละระยะการใหน้ม 

ข้อ 13 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นอ่ืน ๆ ของการเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือท่ีจะใหไ้ดสิ้ทธิอยา่งเดียวกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(ก) สิทธิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นครอบครัว 
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(ข) สิทธิท่ีจะไดกู้ย้มืจากธนาคาร การจ านอง และสินเช่ือดา้นการเงินในรูปอ่ืน ๆ 

(ค) สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการ  การกีฬา  และเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัดา้นวฒันธรรมทุก
อยา่ง 

ข้อ 14 

1. รัฐภาคีจะค านึงถึงปัญหาเฉพาะท่ีสตรีในชนบทเผชิญอยู ่รวมทั้งบทบาทส าคญั ๆ ซ่ึงสตรีชนบทมีอยู ่
ในการช่วยสนบัสนุนค ้าจุนครอบครัวของตนดา้นเศรษฐกิจ รวมทั้งงานในสายเศรษฐกิจท่ีไม่ไดก้ าหนดเป็นตวัเงิน 
และจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่งรับประกนัท่ีจะใหน้ าบทบญัญติัของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัไปใชแ้ก่สตรี
ในเขตชนบทดว้ย 

2. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในเขตชนบท เพ่ือท่ีจะ
ประกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีวา่ สตรีทั้งหลายเขา้ร่วมและไดรั้บผลประโยชน์จากการ
พฒันาชนบท และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะใหส้ตรีดงักล่าวไดรั้บสิทธิ 

 (ก) ท่ีจะเขา้ร่วมในการจดัท ารายละเอียดและการด าเนินการตามแผนการพฒันาในทุก ๆ 
ระดบั 

ข) ท่ีจะมีโอกาสไดรั้บความสะดวกดา้นการรักษาสุขภาพอยา่งเพียงพอ รวมทั้งขอ้สนเทศ การ
ปรึกษาหารือ และการบริการในการวางแผนครอบครัว 

(ค) ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการประกนัสงัคม 

 (ง) ท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ รวมทั้ง
ท่ีเก่ียวกบัการรณรงคใ์หรู้้หนงัสือ และทั้งผลประโยชน์จากบริการชุมชนและบริการส่งเสริม เพ่ือท่ีจะ
เพ่ิมความช านาญดา้นเทคนิค 

(จ) ท่ีจะจดัการใหมี้กลุ่มช่วยตนเอง และสหกรณ์ เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ถึงโอกาสดา้นเศรษฐกิจ โดย
การรับจา้งท างาน หรือการท างานดว้ยตนเอง 

(ฉ) ท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท 

(ช) ท่ีจะมีโอกาสไดสิ้นเช่ือและการกูย้มืทางการเกษตร ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการตลาด 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และการปฏิบติัแบบเสมอภาคในการปฏิรูปท่ีดินและการเพาะปลูก รวมทั้งใน
โครงการตั้งถ่ินฐานใหม่ในท่ีดิน 

(ซ) ท่ีจะไดมี้สภาพการด ารงอยูอ่ยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั การ
สุขาภิบาล ไฟฟ้าและน ้ าประปา การขนส่งและคมนาคม 
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ภาค 4 

ข้อ 15 

1. รัฐภาคีจะใหส้ตรีมีความเสมอภาคกบับุรุษในทางกฎหมาย 

2. ในกรณีทางแพง่ รัฐภาคีจะใหค้วามสามารถตามกฎหมายแก่สตรีเช่นเดียวกบัท่ีใหค้วามสามารถนั้นแก่
บุรุษ และจะใหโ้อกาสเดียวกนัในการใชค้วามสามารถนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิเท่าเทียมแก่สตรี
ในการท าสญัญาและการจดัการทรัพยสิ์น และจะปฏิบติัต่อบุรุษและสตรีอยา่งเท่าเทียมกนัในกระบวนการทางศาล
และการช าระความทุกขั้นตอน 

3. รัฐภาคีตกลงวา่สญัญาทั้งปวงและเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ ทั้งปวงไม่วา่ชนิดใดท่ีมีผลตามกฎหมายซ่ึงมุ่ง
จ ากดัความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือวา่ใชไ้ม่ไดแ้ละเป็นโมฆะ 

4. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิเช่นเดียวกนัแก่บุรุษและสตรีในเร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัการโยกยา้ยของบุคคลและ
เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูแ่ละภูมิล าเนา 

ข้อ 16 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ในการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวกบั
การสมรสและความสมัพนัธ์ทางครอบครัว และโดยเฉพาะอยา่งยิง่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรี จะประกนั 

(ก) สิทธิเช่นเดียวกนัในการท าการสมรส 

(ข) สิทธิเช่นเดียวกนัในการเลือกคู่สมรสอยา่งอิสระ และการท าการสมรสอยา่งอิสระและดว้ย
ความยนิยอมพร้อมใจเท่านั้น 

(ค) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในระหวา่งการสมรสและการขาดจากการสมรส 

(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในฐานะบิดามารดา โดยไม่ค านึงถึงสถานะในการ
สมรสของตน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุตรของตน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

(จ) สิทธิเช่นเดียวกนัในการตดัสินใจอยา่งอิสระและมีความรับผิดชอบในจ านวนบุตรและ
ระยะห่างในการมีบุตรของตน และใหเ้ขา้ถึงขอ้สนเทศ การศึกษาและวธีิท่ีจะท าใหส้ตรีใชสิ้ทธิเหล่าน้ีได ้

(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในเร่ืองการปกครองบุตร การปกป้องบุตร การไดรั้บ
มอบหมายใหดู้แลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือสถาบนัท่ีคลา้ยคลึงซ่ึงมีแนวความคิดเหล่าน้ีอยูใ่น
กฎหมายภายใน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นส่ิงส าคญัสูงสุด 
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(ช) สิทธิส่วนตวัเช่นเดียวกนัในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิทธิในการเลือกใชน้ามสกลุ และ
การประกอบอาชีพ 

(ซ) สิทธิเช่นเดียวกนัส าหรับคู่สมรสทั้งสองในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป็นเจา้ของการไดม้า การจดัการ 
การด าเนินการ การอุปโภค และการจ าหน่ายทรัพยสิ์นไม่วา่จะไม่คิดมูลค่าหรือเพ่ือตีราคาเป็นมูลค่าก็
ตาม 

2. การรับหมั้นและการแต่งงานของเด็กจะไม่มีผลทางกฎหมาย และการปฏิบติัการท่ีจ าเป็นทั้งปวง 
รวมทั้งการบญัญติักฎหมายจะตอ้งกระท าข้ึนเพ่ือระบุอายขุั้นต ่าของการแต่งงาน และใหบ้งัคบัใหมี้การจดทะเบียน
สมรส ณ ท่ีท าการจดทะเบียนของทางราชการ 

 

ภาค 5 

ข้อ 17 

1. เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการพิจารณาความกา้วหนา้ซ่ึงกระท าข้ึนในการปฏิบติัตามอนุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั ใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี (ต่อไปในท่ีน้ีจะเรียกวา่ 
คณะกรรมการ) ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณธรรมและความสามารถสูงในสาขาท่ีครอบคลุมโดยอนุสญัญาน้ี
จ านวนสิบแปดคนในเวลาท่ีอนุสญัญาน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้และประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญยีสิ่บสามคน หลงัจากการ
ใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาน้ีโดยรัฐภาคีรัฐท่ีสามสิบหา้ ผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บเลือกตั้งโดยรัฐภาคีจาก
บรรดาคนชาติของตนและจะปฏิบติังานตามความสามารถของบุคคล โดยพิจารณาถึงการกระจายตามเขต
ภูมิศาสตร์อยา่งเป็นธรรม และการตั้งผูแ้ทนตามอารยธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบตลอดจนระบบกฎหมาย
ท่ีส าคญัอีกดว้ย 

2. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัจากบญัชีรายช่ือบุคคลซ่ึงเสนอช่ือ
โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนจากบรรดาคนชาติของตนเอง 

3. การเลือกตั้งคร้ังแรกจะกระท าข้ึนหกเดือนหลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดสามเดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ละคร้ังเลขาธิการสหประชาชาติจะส่งจดหมายถึงรัฐภาคี เชิญใหรั้ฐภาคีท า
การเสนอช่ือภายในเวลาสองเดือน เลขาธิการจะจดัท าบญัชีรายช่ือของบุคคลทั้งปวง ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น
เรียงตามล าดบัอกัษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซ่ึงไดเ้สนอช่ือบุคคลเหล่านั้นและจะเสนอบญัชีนั้นต่อรัฐภาคี 

4. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะกระท าข้ึนในการประชุมของรัฐภาคี ซ่ึงเรียกประชุมโดย
เลขาธิการ ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ ในการประชุมนั้นซ่ึงสองในสามของรัฐภาคีจะประกอบเป็นองค์
ประชุม บรรดาบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียง
มากท่ีสุด และไดรั้บคะแนนเสียงจากจ านวนสมาชิกท่ีมีมากกวา่ฝ่ายตรงขา้มรวมทั้งหมดของผูแ้ทนของรัฐภาคีท่ีมา
ประชุมและลงคะแนนเสียง 
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5. สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งคราวละส่ีปี อยา่งไรก็ตามวาระของสมาชิกเกา้คนท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังแรกจะส้ินสุดหลงัจากครบสองปี ช่ือของสมาชิกเกา้คนน้ีจะไดรั้บเลือกโดยทนัที
หลงัจากการเลือกตั้งคร้ังแรก โดยการจบัสลากจากประธานคณะกรรมการ 

6. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการท่ีเพ่ิมข้ึนหา้คนจะจดัใหมี้ข้ึนตามบทบญัญติัของวรรค 2, 3 และ 4 
ของขอ้น้ีหลงัจากรัฐภาคีท่ีสามสิบหา้ไดใ้หส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัแลว้ วาระของสมาชิกสองคนท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
ท่ีเพ่ิมข้ึนในโอกาสน้ีจะส้ินสุดหลงัจากครบสองปี ช่ือของสมาชิกสองคนน้ีจะไดรั้บเลือกโดยการจบัสลากโดย
ประธานคณะกรรมการ 

7. เพ่ือบรรจุต าแหน่งท่ีวา่งลงโดยเหตุไม่ปกติ รัฐภาคีซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญของตนไดย้ติุการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะสมาชิกคณะกรรมการ จะแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญอีกคนหน่ึงจากบรรดาคนชาติของตน โดยข้ึนอยูก่บัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

8. โดยความเห็นชอบของสมชัชา สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บเงินตอบแทนจากแหล่งเงินทุนของ
สหประชาชาติ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเช่นท่ีสมชัชาอาจวนิิจฉยั โดยพิจารณาถึงความส าคญัของความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

9. เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัหาเจา้หนา้ท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการภายใตอ้นุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

ข้อ 18 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเสนอรายงานวา่ดว้ยมาตรการดา้นนิติบญัญติั ตุลาการ การบริหาร หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐภาคี
เหล่านั้นไดก้ าหนดข้ึนเพ่ือใหมี้ผลต่อบทบญัญติัของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั และความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองน้ี
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

(ก) ภายในหน่ึงปีหลงัจากการเร่ิมมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) หลงัจากนั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุก ๆ ส่ีปี และต่อจากนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

2. รายงานอาจระบุปัจจยัและความยากล าบากซ่ึงกระทบกระเทือนถึงระดบัท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ภายใตอ้นุสญัญาฉบบัปัจจุบนั  

ข้อ 19 

1. คณะกรรมการจะก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง 

2. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจา้หนา้ท่ีของตนคราวละสองปี 
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ข้อ 20 

1. โดยปกติ คณะกรรมการจะประชุมกนัเป็นระยะเวลาไม่เกินสองสปัดาห์ทุกปี เพ่ือพิจารณารายงานท่ี
เสนอตามขอ้ 18 ของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

2. โดยปกติ การประชุมของคณะกรรมการจะจดัใหมี้ข้ึน ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ หรือท่ีอ่ืนใดท่ี
สะดวกตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 21 

1. คณะกรรมการจะตอ้งรายงานต่อสมชัชาของสหประชาชาติโดยผา่นทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สงัคมเป็นประจ าทุปีวา่ดว้ยกิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจท าขอ้เสนอและขอ้แนะน าทัว่ไป โดยยดึการ
ตรวจสอบรายงานและขอ้สนเทศซ่ึงไดรั้บจากรัฐภาคีเป็นมูลฐาน ขอ้เสนอและขอ้แนะน าทัว่ไปเช่นวา่นั้น จะ
รวมอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการ รวมทั้งค  าวจิารณ์จากรัฐภาคี ถา้มี  

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งส่งรายงานของคณะกรรมการไปยงัคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยสถานภาพ
ของสตรีเพื่อทราบ 

ข้อ 22 

ทบวงการช านญัพิเศษจะมีสิทธิท่ีจะไดมี้ผูแ้ทนในการพิจารณาการปฏิบติัตามบทบญัญติัเช่นวา่ของ
อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน คณะกรรมการอาจเชิญใหท้บวงการช านญัพิเศษ
เสนอรายงานวา่ดว้ยการปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ีในเร่ืองท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน 

 

ภาค 6 

ข้อ 23 

ไม่มีขอ้ความใดในอนุสญัญาฉบบัน้ีท่ีจะกระทบกระเทือนบทบญัญติัใด ๆ ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมไดม้ากกวา่
ในการท่ีจะบรรลุถึงความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี ซ่ึงอาจบรรจุอยู ่

(ก) ในบทบญัญติัของกฎหมายของรัฐภาคี หรือ 

(ข) ในอนุสญัญา สนธิสญัญา หรือความตกลงระหวา่งประเทศอ่ืนใดซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรัฐนั้น 
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ข้อ 24 

รัฐภาคีรับท่ีจะก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นทั้งปวงในระดบัชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุถึงการ
ตระหนกัอยา่งเตม็ท่ีถึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับในอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

ข้อ 25 

1. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเปิดใหมี้การลงนามโดยรัฐทั้งปวง 

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ก็บรักษาอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

3. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะตอ้งไดรั้บการใหส้ตัยาบนั สตัยาบนัสารจะตอ้งมอบไวก้บัเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

4. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเปิดใหมี้การภาคยานุวติัโดยรัฐทั้งปวง การภาคยานุวติัจะมีผลโดยการมอบ
ภาคยานุวติัสารไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

ข้อ 26 

1. ค าร้องขอเพ่ือการแกไ้ขอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัอาจกระท าข้ึนในเวลาใด ๆ โดยรัฐภาคีใด โดยวธีิท า
หนงัสือบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งถึงเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. สมชัชาสหประชาชาติจะตดัสินเก่ียวกบัขั้นตอนต่าง ๆ ถา้มี ท่ีจะด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัค าร้อง
ขอเช่นวา่นั้น 

ข้อ 27 

1. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีสามสิบหลงัจากการมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. ส าหรับรัฐแต่ละรัฐซ่ึงใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั หลงัจากการมอบสตัยาบนั
หรือภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บ อนุสญัญาน้ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีสามสิบหลงัจากวนัมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารของตน 

ข้อ 28 

1. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งรับและเวยีนตวับทขอ้สงวนท่ีกระท าโดยรัฐต่าง ๆ ในเวลาท าการ
สตัยาบนัหรือภาคยานุวติัใหแ้ก่รัฐทั้งปวง 

2. ขอ้สงวนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความมุ่งประสงคข์องอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะไม่ไดรั้บ
การอนุมติั 
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3. ขอ้สงวนอาจถูกถอนในเวลาใด ๆ โดยหนงัสือบอกกล่าวเพ่ือการน้ีส่งไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ 
ผูซ่ึ้งหลงัจากนั้นจะแจง้ไปยงัรัฐทั้งปวงใหท้ราบถึงขอ้สงวนเหล่านั้น หนงัสือบอกกล่าวเช่นวา่จะมีผลในวนัท่ี
หนงัสือนั้นไดรั้บ 

ข้อ 29 

1. กรณีพิพาทใด ๆ ระหวา่งรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวา่เก่ียวกบัการตีความหรือการใชอ้นุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั ซ่ึงระงบัไม่ไดโ้ดยการเจรจา จะตอ้งเสนอต่ออนุญาโตตุลาการ เม่ือรัฐใดรัฐหน่ึงร้องขอ ถา้ภายในหกเดือน
นบัจากวนัท่ีร้องขอใหมี้อนุญาโตตุลาการ ภาคียงัไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นเร่ืองการจดัตั้งอนุญาโตตุลาการ ภาคี
เหล่านั้นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจเสนอกรณีพิพาทไปยงัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศโดยการร้องขอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัของศาล 

2. ในเวลาท่ีลงนามใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจประกาศวา่
ตนไม่ถือวา่ตนเองผกูมดัโดยวรรค 1 ของขอ้น้ี รัฐภาคีอ่ืน ๆ จะไม่ผกูมดัโดยวรรคนั้น ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรัฐภาคีใด
ซ่ึงไดท้ าขอ้สงวนเช่นวา่ 

3. รัฐภาคีใดซ่ึงไดท้ าขอ้สงวนตามวรรค 2 ของขอ้น้ีอาจถอนขอ้สงวนในเวลาใด ๆ โดยหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ 

ข้อ 30 

อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงตวับทภาษาอาหรับ จีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปนใชไ้ดเ้ท่าเทียมกนั 
จะมอบไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

เพ่ือเป็นพยานแก่การน้ี ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจโดยถูกตอ้งไดล้งนามอนุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 19 96]าคม 2563 
หัวข้อ: อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination     
of All Forms of Discrimination against Women) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women)  
 

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
วินัย  คณาศร ี สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นายวินัย  คณาศรี) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า) 
วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

วินัย  คณาศรี 
(นายวินัย  คณาศรี) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 
.................................................... 

๑. ที่มา 

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกปัจจุบันที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนรูปแบบการดำรงชีวิต
ของประชาชน รวมถึงวิธีการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจนและไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ซึ่งเริ่มต้นในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ภาครัฐ 
เกิดการปรับตัวทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงาน
และการให้บร ิการประชาชนของหน่วยงานเพื ่อให้สอดคล้องก ับสถานการณ์และบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลใหเ้กิดการดำรงชีวิตและการทำงานภายใต้รูปแบบและวิถีใหม่ ซึ่งเรียกได้ว่า
เป็นความปรกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลง
ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่อาจควบคุมได้ และไม่มีความแน่นอนสูง ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกันนี ้หรือเหตุการณ์ในรูปแบบใหม่ ๆ  
ที่คล้ายคลึงกันหรือรุนแรงกว่าหรือไม่ในอนาคต ซึ่งจะทำให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนรูปแบบ
การดำรงชีวิต พฤติกรรมการใช้ชีวิต และความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน  

๑.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
ได้ตระหนกัถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ กำหนดให้ต้องมี
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปล่ียนแปลงได้
ตามสถานการณ์ โดยพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว สามารถปฏิบัติภารกิจเพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
อย่างทันท่วงที โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบจัดทำรูปแบบการปฏิบัติราชการที่รองรับ
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการใหก้ับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป  

๑.๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
หน่วยงานของรัฐได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น 
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๒ 
 
ของประชาชนและข้าราชการพลเรือนสามัญต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในร ูปแบบออนไลน์ข ึ ้น ระหว่างว ันที่   
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที ่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื ่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น 
ของข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีข้าราชการพลเรือนสามัญตอบแบบสำรวจฯ 
จำนวน ๕๔,๖๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๖ ของข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด จำนวน 
๔๒๑,๓๐๔ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) และมีประชาชนตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 
๑๒,๓๘๘ คน สรุปได้ว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและคุณภาพ 
การปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๘๑.๖๒ และร้อยละ ๘๐.๗๓ ตามลำดับ) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของราชการเช่นกัน 
(ร้อยละ ๘๘.๙๑ และร้อยละ ๘๘.๖๗ ตามลำดับ) ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าส่วนราชการได้มีการปรับตัว 
ทั้งในส่วนของรูปแบบการทำงานและการให้บริการประชาชนเพื่อไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพและ
คุณภาพของบริการสาธารณะ  

๑.๔ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก เรื่อง “ถอดบทเรียน 
การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในช่วงสถานการณ์ COVID-19” โดยสัมภาษณ์ผู ้แทน 
ส่วนราชการ จำนวน ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
แบ่งตามลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ๓ ประเภท ได้แก่ ภารกิจการจัดทำนโยบายหรือสนับสนุน
การดำเนินการภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ  ภารกิจการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกประชาชน ได้แก่ กรมสรรพากร 
กรมการขนส่งทางบก และภารกิจที ่ม ีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ 
กรมราชทัณฑ์ สรุปได้ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ส ่วนราชการท ี ่มีภารก ิจการจ ัดทำนโยบายหร ือสน ับสนุน 
การดำเนินการภาครัฐ มีการลดขั้นตอนในการสั่งการภายในโดยเน้นการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน 
ไลน์ (LINE) และ Zoom Meeting และมีการจัดทำระบบปฏิบัติงานออนไลน์ในการจัดการงาน 
การมอบหมายงาน และการติดตามงาน จึงสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน 
ที่บ้านได้ และให้ความสำคัญกับผลงานและการติดตามผลสำเร็จของงานมากกว่าการติดตาม 
การปฏิบัติงานรายวัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาและ
เช่ือมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในอีกด้วย 
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๓ 
 

 ๑.๔.๒ ส่วนราชการที ่มีภารกิจการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก
ประชาชน มีการออกแนวทางการปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการเหลื่อมเวลาการทำงาน 
เวลาพักกลางว ัน และการปฏิบ ัต ิงานที ่บ ้านตามความเหมาะสม มีการพัฒนาระบบงาน 
บนเครือข่าย Intranet ให้สามารถเปิดใช้งานที่บ้านได้ และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
การปฏิบัติงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทำงาน ระบบ
วิธีการสื่อสาร ติดตาม ความก้าวหน้า ตามความเหมาะสม 

 ๑.๔.๓ ส่วนราชการที ่มีภารกิจที ่ม ีล ักษณะเฉพาะ มีการสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยปรับเวลาการปฏิบัติราชการเป็นแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Time) กรณีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ส่วนราชการสามารถปฏิบัติราชการในระหว่างเวลา 
๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ให้ครบ ๘ ชั่วโมงในแต่ละวัน สำหรับงานลักษณะพิเศษ เช่น งานทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) สามารถสลับเข้างานให้ครบ ๘ ชั่วโมงหลังจากเวลาเลิกงานปรกติได้  
อีกทั ้งยังกำหนดให้มีการมอบหมายงานที ่ชัดเจน ซึ ่งสามารถนำมาประกอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีช่องทางที่สามารถติดตามงานได้ตลอดเวลา 
และมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำกับตดิตามงาน โดยเน้นการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน ์(LINE) 

๑.๕ ข้อมูลของกรมบัญชีกลางโดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งอยู ่ในช่วงสถานการณ์ปรกติ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พบว่า 
ส่วนราชการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ ที่เกิดจากการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที ่บ้าน (Work from Home) ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งส่วนราชการที ่มี  
การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในสัดส่วนที่สูง ยกตัวอย่างเช่น 
สำนักงานคณะกรรรมการกฤษฎีกามีค่าใช้จ่ายรายการต่าง  ๆลดลง ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ลดลงร้อยละ ๗๓.๒๙ 
ค่าปิโตรเลียม ลดลงร้อยละ ๔๐ ค่าไฟฟ้า ลดลงร้อยละ ๔๐.๐๖ ค่าประปา ลดลงร้อยละ ๑๑.๑๗ 
และค่าไปรษณีย์และขนส่ง ลดลงร้อยละ ๖๖.๙๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
มีค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ ลดลง ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ลดลงร้อยละ ๙๓.๑๖ ค่าปิโตรเลียม ลดลงร้อยละ 
๖๓.๔๕ ค่าไฟฟ้า ลดลงร้อยละ ๒๒.๕๖ และค่าไปรษณีย์และขนส่ง ลดลงร้อยละ ๘๓.๖๗ และ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ ลดลง ได้แก่  
ค่าล่วงเวลา ลดลงร้อยละ ๖๗.๑๙ ค่าปิโตรเลียม ลดลงร้อยละ ๔๒.๐๕ ค่าไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 
๒๐.๓๐ ค่าประปา ลดลงร้อยละ ๑๘.๑๐ และค่าไปรษณีย์และขนส่ง ลดลงร้อยละ ๙.๑๑  
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๑.๖ จากข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ข้างต้น ทำให้เห็นได้ว่า ภาครัฐได้มีการปรับตัว 
ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่ได้เร่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน และการสร้างระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ได้มีการปรับตัวให้สามารถทำงาน
ได้ในทุกสภาวการณ์ แม้ว่าบางลักษณะอาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
ได้ก็ตาม ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการสานต่อนโยบายการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้เกิดผลอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะและ
สร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ การให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ 
การขยายเวลาการให้บริการเพื่อให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดระยะเวลาในการเดินทาง  
มาติดต่อราชการ การติดต่อสื ่อสารภายในหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ การรับส่งเอกสาร  
ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
และความสำเร็จของงานมากกว่าเวลาเข้างาน - เลิกงาน โดยมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกันไปด้วย เพื่อให้ “คน” เป็นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อน “งาน” ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยขับเคล่ือนประเทศต่อไป 

๑.๗ ด้วยเหตุผลข้างต้น สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำ “แนวทางการปฏิบัติราชการ 
ที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่” ขึ้น โดยแนวทางดังกล่าว เป็นแนวทางที่ทำให้ระบบราชการ 
มีแนวทางการปฏิบัติราชการที ่ผสมผสาน (Hybrid) ทั ้งการปฏิบัติงานที ่ส ่วนราชการและ 
การปฏิบัติงานที่บ้านหรือนอกสถานที่ตั ้ง เพื ่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีแนวทาง 
การปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ  
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันการณ์ และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต
ที่ยากต่อการคาดการณ์ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐและ
การให้บริการประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐมีความสามารถในการปรับตัวและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.  
ได้จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ได้กับทั้ง
สถานการณ์ในภาวะปรกติ และสถานการณ์ในภาวะไม่ปรกติ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจบ็ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ตามปรกติ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานวิถีใหม่ 
โดยมีหน้าที่รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเสียสละและมีอุดมการณ์ ตลอดจนมุ่งสร้าง
ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งหรือนอกสถานที่ตั้งก็ตาม 
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๕ 
 
๒. นิยาม 

การปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ หมายถึง การปฏิบัติราชการ
รูปแบบใหม่ของภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับรูปแบบวิธีการทำงาน และรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน รวมทั้งเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์
ภาวะไม่ปรกติที่ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับรูปแบบการปฏิบัติราชการให้เกิดความคล่องตัว
และสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์อีกด้วย 

๓. หลักการ  

๑) การปรับรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติราชการเพื ่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
คล่องตัวและทันการณ ์โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานภาครัฐ ตลอดจนประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับจากการรับบริการเป็นสำคัญ  

๒) การปรับรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติราชการที่จะต้องควบคู่ไปกับการปรับ
รูปแบบการบริหารส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภาพรวมในทุกมิติ อาทิ ระบบและขั้นตอน
การทำงานและการให้บริการประชาชน การบริหารทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงด้านเทคโนโลยี 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนเป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์การทำงานของแต่ละส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ 

๓) การเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถส่งเสริมให้เกิด 
การปรับวิธีคิดและกรอบความคิด (Mindset) ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้พร้อมปรับตัว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

๔) การเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณากำหนด
รูปแบบวิธีการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ 
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิต 
ในการทำงานของผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานและวิถ ีการดำเน ินช ีว ิตเพ ื ่อการสร้างสมดุลท ี ่ เหมาะสม 
กับการปฏิบัติงาน  
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๔. วัตถุประสงค์  

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานภาครัฐ  มีการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว โดยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการให้บริการประชาชน  
มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติราชการและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด 
ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐรูปแบบใหมท่ี่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

๒) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว สอดคล้อง
กับสถานการณ์การทำงานวิถีใหม่ หรือกรณีสถานการณ์ไม่ปรกติ ฉุกเฉิน หรือเหตุวิกฤติอื่น ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน ตลอดจน
ส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๕. แนวทางการดำเนินการ 

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีรูปแบบการปฏิบัติราชการวิถีใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
รูปแบบและขั้นตอนวิธีการในการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย ลักษณะงานและภารกิจของ
หน่วยงาน ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ในการให้บริการประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงกลไกการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัยและคล่องตัว 
ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางดำเนินการสำหรับสถานการณ์ในภาวะปรกติ และสถานการณ์ในภาวะ  
ไม่ปรกติ ดังนี้ 

๕.๑  รูปแบบและขั้นตอนวิธีการทำงานและรูปแบบการให้บริการประชาชน 

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับปรุงกระบวนงาน (Work 
Procedure) ระบบและข ั ้นตอนการทำงาน (Work System/Process) และการให ้บร ิการ
ประชาชนที่หน่วยงานได้ดำเนินการ ดังนี้ 

๕.๑.๑ การปรับรูปแบบและขั ้นตอนวิธ ีการทำงาน โดยหน่วยงาน 
มีการยกระดับมาตรฐานการทำงานภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความคาดหวัง 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการลดขั้นตอนและกระบวนงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ 
การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๕.๑.๒ การปรับรูปแบบการให้บริการประชาชน  โดยหน่วยงานมี 
การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทดแทนการใช้กำลังคนปรกติ
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการประชาชน หรือการให้บริการประชาชนได้ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ราชการได้ทุกวัน 

๕.๒ ลักษณะงานและภารกิจ 

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าภารกิจใดหรือลักษณะงานใด 
มีความเหมาะสมที ่จะปฏิบัต ิงานในรูปแบบใด จึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนผู้รับบริการและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจให้ดีที่สุด และต้องไม่ให้
กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานตามที่เห็นว่า
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ดังนี้  

๕.๒.๑ การพิจารณาภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาภารกิจในภาพรวม  

โดยพิจารณาว่าหน่วยงานมีภารกิจลักษณะใด ควรต้องกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างไร 
จึงจะสามารถตอบสนองและสอดคล้องกับการดำเนินการตามภารกิจได้ดีที ่สุด และต้องไม่ให้
กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยภารกิจสามารถจำแนกออกได้เป็น  
๓ แบบ ดังนี้  

(๑) ภารกิจการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกประชาชน 
หมายถึง หน่วยงานมีภารกิจในการให้บริการประชาชนโดยตรงในรูปแบบต่าง ๆ มีลักษณะงาน  
ที่ต้องติดต่อกับประชาชน หรือประชาชนจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงาน  

(๒) ภารกิจการจัดทำนโยบายหรือสนับสนุนการดำเนินการภาครัฐ 
หมายถึง หน่วยงานที่ไม่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือไม่ได้ให้บริการประชาชนโดยตรง 
แต่มีลักษณะงานเชิงนโยบายซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานหรือ
ลักษณะงานที่เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  

(๓) ภารกิจที ่มีลักษณะเฉพาะ หมายถึง หน่วยงานที ่มีภารกิจ
นอกเหนือจากข้อ (๑) และข้อ (๒) โดยมีลักษณะภารกิจเฉพาะเป็นของตนเอง ซึ่งมีความจำเป็นต้อง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของหน่วยงาน หรือมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
เคร่ืองใช้เฉพาะ โดยหากไม่มีเงื่อนไขความเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
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๕.๒.๒ การพิจารณาชื่อตำแหน่งงาน  
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าชื ่อตำแหน่งงาน

ภายในหน่วยงานมีลักษณะการปฏิบัติงานเช่นใด และวิเคราะห์งานที่ผู้ปฏิบัติงานในชื่อตำแหน่งงาน
ดังกล่าวได้รับมอบหมายว่ามีความเหมาะสมที่จะกำหนดให้ปฏิบัติงานในรูปแบบการปฏิบัติงานใด 
จึงจะตอบสนองและสอดคล้องกับภารกิจได้มากที่สุด โดยอาจจำแนกชื่อตำแหน่งงานออกได้เป็น  
๕ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) ตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อกับประชาชน หรือมีผู้รับบริการ
ภายนอกหน่วยงาน อาทิ แพทย ์และนักตรวจสอบภาษี 

(๒) ตำแหน่งงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ 
มีผู้รับบริการภายในหน่วยงาน อาทิ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ 

(๓) ตำแหน่งงานที่ต้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อาทิ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และสถาปนิก 

(๔) ตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ หรือใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือเฉพาะ เช่น นักวิทยาศาสตร์ และนักทัณฑวิทยา 

(๕) ตำแหน่งงานที ่ต ้องปฏิบัติงานกำกับ ติดตามงาน และ 
บังคับบัญชา อาทิ ผู้อำนวยการ  

๕.๓ เทคโนโลยีที่ใชส้นับสนุนการปฏิบัติงาน๑  

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน 
การให้บริการประชาชนและผู้รับบริการ และปรับรูปแบบการบริการบางลักษณะให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการและการปฏิบัติงาน  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อและรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่  
ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้รับบริการ 
รวมถึงอาจพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  
ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัด และสามารถติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจพิจารณาดำเนินการได้ ดังนี้  

 
๑ หน่วยงานสามารถใช้แนวทางนี้เพ่ือประกอบการดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๕.๓.๑ การปรับเปลี ่ยนงานบริการภาครัฐที ่สำคัญเป็นรูปแบบดิจิทัล 
แบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Digital Services) โดยหน่วยงานอาจพิจารณาปรับกระบวนการ
ให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพิจารณาดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มกลาง
ของงานบริการภาครัฐที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนาขึ้น เพื่อให้การบริการประชาชน 
มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื ่องและปลอดภัย ลดข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่  
การเดินทาง และลดความแออัดในการรับบริการ อีกทั้งยังช่วยลดภาระประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย  

๕.๓.๒ การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน โดยหน่วยงานอาจปรับเปลี ่ยนกระบวนการบริหารจัดการภายในและพัฒนา
กระบวนงานให้สามารถทำงานผ่านระบบดิจิทัลไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(๑) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระเบียบ ช่วยประหยัดเวลาและสถานที ่จัดเก็บ  
มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา   

(๒) ระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส์  โดยเป็นระบบที ่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนงานสารบรรณได้ครบทุกขั้นตอน   

(๓) ระบบการปฏิบัติงานภายในอิเล็กทรอนิกส์  โดยเป็นระบบ 
ที่มีการบูรณาการกระบวนงานของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  เพื ่ออำนวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตามระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดภายในหน่วยงาน 

(๔) ระบบการบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์  โดยเป็นระบบ 
ที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน โดยสามารถกระทำได้อย่างครอบคลุม 
ในทุกขั้นตอน และสามารถดำเนินการได้ทั้งในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง   

(๕) ระบบการสื่อสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นระบบ 
ที่ใช้สำหรับการสนับสนุนการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและ  
การประชุมร่วมกัน 

(๖) ระบบความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)  
โดยเป็นระบบที ่ออกแบบเพื ่อการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยของสารสนเทศของ  
หน่วยงาน โดยที ่ข ้อมูลในระบบควรมีความถูกต้อง เชื ่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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โดยหน่วยงานควรมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานจากภายนอก 

(๗) ระบบความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยหน่วยงานมีการพัฒนา
ช่องทางในการช่วยแก้ปัญหากรณีระบบหรือโปรแกรมของผู ้ปฏิบัติงานเกิดขัดข้อง หรือช่วย 
ให้คำปรึกษา หรือช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา  

๕.๔ การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  

การที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจะสามารถดำเนินการตามแนวทาง 
การปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ควรต้องปรับรูปแบบ 
และวิธีการในการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากเดิม ตลอดจนมีการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมวิถีใหม่และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

๕.๔.๑  การบริหารแผนงาน หน่วยงานควรกำหนดนโยบายและเป้าหมาย 
การปรับเปลี่ยนองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน วิธีการทำงาน 
กระบวนการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยมีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการปรับตัวของหน่วยงาน เพื่อรองรับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงขึ้น
อย่างรวดเร็ว 

๕.๔.๒  การบริหารงบประมาณ หน่วยงานควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับกระบวนงาน
และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
โดยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทาง  
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน เพื่อให้การให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาทบทวนเหตุผลความจำเป็นในการขยาย
พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน หรือการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทดแทนโดยการจัดให้
มีพื้นที่ทำงานร่วม (Co-working Space) ใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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๕.๔.๓  การบริหารงานบุคคล หน่วยงานควรออกแบบและปรับปรุงกลไก
การบริหารงานบุคคลภายในให้สอดคล้องชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยมีการมอบหมายงาน 
ตรวจสอบกำกับติดตามงานและบริหารผลการปฏิบัติ ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
มอบหมายและติดตามงานได้โดยไม่จำกัดรูปแบบและสถานที่ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติ ราชการ
ภายใต้บริบทฐานวิถีช ีวิตใหม่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความผูกพันในองค์กร  
โดยการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติราชการที่เปลี่ยนแปลงไป 
และมีการรักษาวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการทำงาน
รูปแบบใหม่ เพื่อให้บุคลากรยังคงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเต็มที่ และดำรงตนให้สมเกียรติและหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
โดยเจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัต ิงานนอกสถานที ่ตั ้งพึงต้องอุทิศเวลาในการทำงานให้แก่หน่วยงาน  
รักษาภาพลักษณ์ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเลือกปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีความเหมาะสม  
ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และรักษาความลับของทางราชการ 

๕.๕ รูปแบบการปฏิบัติงาน 

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณากำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจ ลักษณะงานของหน่วยงาน รูปแบบการให้บริการประชาชน 
รวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ และหน่วยงานสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างทันการณ์ โดยสามารถพิจารณาจากรูปแบบการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รูปแบบ๒ 
ดังนี้  

 
๒  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒  
      คณะรัฐมนตรีกำหนดเวลาและวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ไว้ดังนี้ 
      ข้อ ๑ กำหนดเวลาทำงาน เร่ิมตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.  
      ข้อ ๒ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้ง ๒ วัน  
      ข้อ ๓ ถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นเพื่อความสะดวกก็ให้ทำได้ แต่เมื่อคำนวณเวลาทำงานรวมกัน   

 ในสัปดาห์หนึ่ง ๆ แล้ว ต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนรวมเวลาราชการในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
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รูปแบบที่ ๑ การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งโดยการเหลื่อมเวลาทำงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงาน ๕ วันต่อสัปดาห ์โดยมีวันหยุด ๒ วันต่อสัปดาห์ 
(๒) ปฏิบัติงานภายในช่วงวันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
(๓) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘ ชั ่วโมงต่อวัน รวม เวลาพักกลางวัน  

๑ ชั่วโมงต่อวัน 

(๔) ช่วงเวลาการเข้างาน - เลิกงาน กำหนดได้มากกว่า ๑ ช่วงเวลา อาทิ 
๐๗.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น., ๐๗.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น., ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น., ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น., 
๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น., ๐๙.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. หรือ ๑๐.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. 

(๕) ในการกำหนดช่วงเวลาการเข้างาน - เลิกงาน ตามข้อ (๔) หน่วยงาน
อาจพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้างาน – เลิกงานในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน หรือให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เข้างาน – เลิกงานในแต่ละวันให้แตกต่างช่วงเวลาได้  

(๖) การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง หมายรวมถึง การปฏิบัติงานในสถานที่
ภายนอกที ่เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ พื ้นที ่ลาดตระเวน พื ้นที ่ตั้ง  
หน่วยบริการ พื้นที่ปฏิบัติการ 

รูปแบบที่ ๒ การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งโดยการนับชั่วโมงทำงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงาน ๕ วันต่อสัปดาห ์โดยมีวันหยุด ๒ วันต่อสัปดาห์ 
(๒) ปฏิบัติงานภายในช่วงวันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
(๓) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลาพักกลางวัน 

๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(๔) นับเวลาเข้างานไม่ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น.  
(๕) นับเวลาเลิกงานไม่เกินเวลา ๑๘.๓๐ น. 
(๖) มีช่วงเวลาหลักในการทำงาน (Core Time) จำนวน ๕ ชั่วโมงต่อวัน 

ตั ้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน ๑ ชั ่วโมง) โดยเป็นช่วงเวลา 
ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยูป่ฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง และสามารถเข้างานก่อนหรือเลิกงานหลังช่วงเวลาหลัก
ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ต้องมีจำนวนชั่วโมงการทำงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
รวมเวลาพักกลางวัน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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(๗) ทั้งนี้ หน่วยงานอาจกำหนดเวลาเข้างาน – เลิกงานและช่วงเวลาหลัก
ในการทำงาน (Core Time) แตกต่างไปจากข้อ (๔) (๕) และ (๖) ได้ตามเหตุผลความจำเป็นและ
ลักษณะการปฏิบัติงาน  

(๘) การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง หมายรวมถึง การปฏิบัติงานในสถานที่
ภายนอกที ่เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ พื ้นที ่ลาดตระเวน พื ้นที ่ตั้ง  
หน่วยบริการ พื้นที่ปฏิบัติการ 

รูปแบบที่ ๓ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติงาน ๕ วันต่อสัปดาห ์โดยมีวันหยุด ๒ วันต่อสัปดาห์ 
(๒) ปฏิบัติงานภายในช่วงวันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
(๓) ปฏิบ ัต ิงานไม่น ้อยกว่า ๘ ชั ่วโมงต่อวัน รวมเวลาพักกลางวัน  

๑ ชั่วโมงต่อวัน 
(๔) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น หรือช่วงเวลาอื่น

ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร 
(๕) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หมายถึง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

นอกสถานที่ตั ้งของหน่วยงาน หรือในพื้นที ่ที่หน่วยงานจัดไว้เป็นที ่ทำงานร่วม (Co-Working 
Space) หรือที่พักของเจ้าหน้าที่ หรือสถานที่อื่นใดที่หน่วยงานกำหนด  

(๖) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ไม่ได้หมายรวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๖.๑) การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ การได้รับอนุมัติให้

เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

(๖.๒) การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปรับราชการประจำในต่างประเทศ 
(๖.๓) การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวจิัย 

หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
๓ หน่วยงานสามารถใช้แนวทางนี้เพ่ือประกอบการดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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(๖.๔) การได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานหรือทำการใด  ๆตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๖.๕) การได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ 
ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงาน  
ที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๖.๖) การปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานซึ่งเป็น
ภารกิจปรกติของหน่วยงานนั้น 

(๖.๗) กรณีอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีกำหนด 

(๗) ระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หน่วยงานจะต้องสามารถ
ติดต่อผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน และกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการ หน่วยงานอาจสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั ้งได้ในบางวันหรือ 
บางช่วงเวลาได้ 

อย่างไรก็ดี หากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดรูปแบบ 
การปฏิบัติงานไว้เป็นพิเศษหรือเป็นการเฉพาะ เช่น การปฏิบัติงานเป็นตารางเวลาหรือตารางเวร 
การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก็สามารถพิจารณาดำเนินการ 
ตามรูปแบบการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติอยู่เดิมต่อไปได้ หรือดำเนินการประกอบกับรูปแบบการปฏิบัติงาน
ข้างต้นตามที่เห็นสมควรได้เช่นกัน  

๕.๖ การดำเนินการของหน่วยงาน ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อาจพิจารณา
ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน ดังนี้  

๕.๖.๑ หน่วยงานพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการ โดยพิจารณา
ภารกิจและลักษณะงานของหน่วยงานในภาพรวม รูปแบบและขั้นตอนวิธีการทำงานและรูปแบบ
การให้บริการประชาชน และเทคโนโลยีที่ใชส้นับสนุนการปฏิบัติงาน ว่ามีความพร้อมและเหมาะสม
ในการจัดรูปแบบการปฏิบัติงานที ่เหมาะสมอย่างไรบ้าง จากนั ้นจึงพิจารณาเลือกรูปแบบ 
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ รูปแบบการปฏิบัติงานที่หน่วยงานเลือกจะต้องไม่กระทบต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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๕.๖.๒ ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณามอบนโยบายหรือมขี้อสั่งการในการปฏิบัติงาน
ตามรูปแบบการปฏิบัติงานที่กำหนด โดยเมื ่อพิจารณาแล้วควรแจ้งให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบและ 
ถือปฏิบัติ ซึ่งอาจกระทำได้หลายวิธี เช่น การออกคำสั่งหรือประกาศ การจัดทำบันทึกข้อความ 
แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน การแจ้งให้ผู ้ปฏิบัต ิงานทราบผ่านช่องทางออนไลน์ เพื ่อสร้าง 
ความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงาน  ทั้งนี้ หน่วยงานควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ หรือผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องอื ่นภายนอกหน่วยงาน โดยอาจประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ทราบวัน - เวลา หรือตารางการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ 
ช่องทางการขอรับบริการ เพื่อป้องกันปัญหาในการขอรับบริการ หรือการติดต่อประสานงาน 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

๕.๖.๓ ผู้บังคับบัญชาหารือและตกลงร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกำหนด
รูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามที่หน่วยงานกำหนด และพิจารณามอบหมายงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและเหตุผลความจำเป็นของงาน นอกจากนี้ 
ยังควรต้องคำนึงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานรูปแบบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้วย  
ซึ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๕.๖.๔ หน่วยงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพื ่อทบทวน 
การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ว่าส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างไรบ้าง และพิจารณา
ปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมต่อไป อาทิ  การปรับรูปแบบและ
ขั้นตอนวิธีการทำงานและรูปแบบการให้บริการประชาชน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชนและการปฏิบัติงานภายใน การปรับระบบการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับชีวิต 
และการทำงานวิถีใหม่ และการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป  

.................................................... 
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