
แนวนโยบายการพฒันาสตรีและการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญงิชายในประเทศไทยความเสมอภาคหญงิชายในประเทศไทย

นางรชันี  สดุจิตร์นางรชันี  สดุจิตร์
รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวัรองผูอ้าํนวยการสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั



อคติทางเพศ

การเลอืกปฏิบัติ

ปัญหา

ขาดสิทธิและโอกาส

ทาํไมต้องพฒันาสตรี
และส่งเสริมความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย
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ถูกกระทาํความรุนแรง
ขาดการมีส่วนร่วม
ในการพฒันา

อคติทางเพศ

กฎหมายที-ไม่เป็นธรรม

ปัญหา
ความไม่เสมอภาค



ปฏิญญาและแผนปฏิบตักิาร

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตั ิ              
ตอ่สตรีทุกรูปแบบ (2522)

ปฏิญญาและแผนปฏิบตักิาร
ปักกิ$ง (2538)

เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 2543)เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ(2543)
MDGs



อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของสหประชาชาติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของสหประชาชาติ
((Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women against Women –– CEDAWCEDAW) ) ปี ปี 25222522    ประเทศไทยเข้าเป็นภาค ีประเทศไทยเข้าเป็นภาค ี25282528

เสมอภาคด้านโอกาส
ตระหนักว่าหญงิชายแตกต่าง

เสมอภาคในการเข้าถงึ

เสมอภาคในผลที-ได้รับ

ตระหนักว่าหญงิชายแตกต่าง

ต้องมมีาตรการที-แตกต่าง

เพื-อให้ได้รับประโยชน์ที-เท่าเทียมกนั



– เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที-ประกันสิทธิมนุษยชนของสตรี 
จัดทําขึRนโดยสหประชาชาติ และได้รับการรับรองจากที-ประชุม
สมัชชาแห่งสหประชาชาต ิสมัยที- 34  เมื-อวนัที-  18 ธันวาคม 2522 

ความเป็นมา  และภาคสีมาชิก

สมัชชาแห่งสหประชาชาต ิสมัยที- 34  เมื-อวนัที-  18 ธันวาคม 2522 

– ปัจจุบัน มปีระเทศต่าง ๆ ลงนามในอนุสัญญา ฯ รวม 183 ประเทศ 

– ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีนุสัญญา CEDAW  โดยการภาคยานุวตั ิ 
มีผลบังคบัใช้ตัRงแต่วนัที-  8 กนัยายน 2528  



การเป็นภาคอีนุสัญญา หมายถึงการยอมรับที-จะปฏิบัตติามหลกัการของ
อนุสัญญา คอื

อนุสัญญา CEDAWจะขจดัการเลอืกปฏบัตติ่อผู้หญงิได้อย่างไร

สาระสําคญัของอนุสัญญา CEDAW

– การไม่เลอืกปฏิบัติ (ทัRงโดยเจตนาและไม่เจตนา) 

– การคาํนึงถึงความเสมอภาคในผลลพัธ์ (มีโอกาสและเข้าถึงทรัพยากร          
ไม่เพยีงพอต้องได้รับผลลพัธ์/ประโยชน์อย่างเป็นธรรมด้วย) 

– รัฐมีพนัธะสัญญาที-รัฐต้องดําเนินการ



ข้อ 1 – 16 เป็นบทบัญญตัิในเรื-องของมาตรการดําเนินการ
คาํจํากดัความเรื-องการเลอืกปฏิบัต ิ
การออกกฎหมายเพื-อประกนัสิทธิโอกาส 
การมุ่งขจัดอคติทางเพศและเจตคติดัRงเดิม
การสร้างความเข้าใจและการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพนัธุ์
การค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าหญงิ 

มีบทบัญญัตริวม 30 ข้อ โดยมี
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การค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าหญงิ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร การกาํหนดนโยบายรัฐ 
สิทธิในเรื-องสัญชาติ โอกาสในการศึกษา 
การจ้างงานและกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสังคม
การทาํนิติกรรมสัญญา
สิทธิในการสมรสและความสัมพนัธ์ทางครอบครัว



และข้อ  17 - 30  เป็นเรื-องของการติดตามการปฏิบัติงานตามอนุสัญญา 
กลไกการติดตามผลการดาํเนินงานของรัฐภาค ีได้แก่ 

• คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อสตรี • คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อสตรี 

• ประกอบด้วยผู้เชี-ยวชาญ 25 คน ที-ได้รับเลอืกโดยรัฐภาค ีจากรายชื-อที-รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ เสนอเข้าไป 



- ตามที-กาํหนดไว้ในอนุสัญญา CEDAW  ข้อ 18 รัฐภาคจีะต้อง
เสนอรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ฯ     
ภายใน 1 ปี นับตัRงแต่อนุสัญญา ฯ มผีลบังคบัใช้ และหลงัจากนัRน
อย่างน้อยทุก ๆ 4 ปี  ทัRงนีR รายงานดงักล่าวจะได้รับการพจิารณา
โดยคณะกรรมการ CEDAW  และภายหลงัจากที-คณะกรรมการ ฯ 
พจิารณารายงานแล้ว จะเชิญผู้แทนรัฐภาคเีข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ ฯ เพื-อหารือ และตอบคาํถามเกี-ยวกบั   รายงาน

จาก CEDAW สู่การดาํเนินงานของประเทศไทย :

คณะกรรมการ ฯ เพื-อหารือ และตอบคาํถามเกี-ยวกบั   รายงาน
ดงักล่าว   

ประเทศไทยได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ CEDAW แล้ว 3 ครัRง 
• ฉบับแรก เสนอในปี พ.ศ 2530 

• ฉบับรวม 2 -3  เสนอในปี พ.ศ. 2539

• ฉบับรวม 4-5  เสนอในปี พ.ศ. 2546 

• ฉบับรวม 6-7  อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเสนอเขา้ ครม.



• ความเป็นมา
   องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื-อง
สตรี ครัRงที-4 พ.ศ.2538 ณ กรุงปักกิ-ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

ปฏิญญาปักกิ-ง
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สตรี ครัRงที-4 พ.ศ.2538 ณ กรุงปักกิ-ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีประเทศเข้าร่วมประชุม 189 ประเทศ และร่วมลงนามรับรอง
ปฏิญญา



• การประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลที-จะปฏิบัตติาม
พนัธกรณตี่างๆโดยเน้นการส่งเสริมความเสมอภาค                  
การพฒันา และสันตภิาพ โดยกาํหนดประเดน็ที-น่าห่วงใย
ที-ต้องมกีารดาํเนินการ  12  ประเดน็  คอื

สาระสาํคัญ
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การพฒันา และสันตภิาพ โดยกาํหนดประเดน็ที-น่าห่วงใย
ที-ต้องมกีารดาํเนินการ  12  ประเดน็  คอื



1. สตรีกบัความยากจน

2. การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี

3. สตรีและสุขภาพอนามัย

4. ความรุนแรงต่อสตรี

5. สตรีและความขดัแย้งที-มกีารใช้อาวธุ

6. สตรีและเศรษฐกจิ6. สตรีและเศรษฐกจิ

7.      สตรีในอาํนาจและการตดัสินใจ

8.       กลไกทางสถาบนัเพื-อความก้าวหน้าของสตรี

9.       สิทธิมนุษยชนของสตรี

10.     สตรีกบัสื-อมวลชน

11.     สตรีและสิ-งแวดล้อม

12.    เดก็ผู้หญิง



เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ
(Millennium Development Goals - MDGs)

• คือ เป้าหมายที-รัฐสมาชิกสหประชาชาติ189 แห่ง ตกลงยอมรับกันที-จะ
พยายามบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ.2558 และได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการ
ประชุมสุดยอดสหัสวรรษ (Millennium Summit) ใน พ.ศ. 2543         ประชุมสุดยอดสหัสวรรษ (Millennium Summit) ใน พ.ศ. 2543         
(ค.ศ. 2000) ที-ซึ-งผู้นําโลก 189 คนได้ยอมรับข้อผูกมัดตามคําประกาศ
สหัสวรรษของสหประชาชาติ (United Nations Millennium Declaration)         
ซึ-งสนับสนุนแผนการปฏิบัติการเพื-อไปสู่เป้าหมาย 8 ประการนัRน รวมทัRง
กําหนดขอบเขตเวลาและตัวชีRวัดเพื-อประเมินเป้าหมายของการพัฒนา
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม



ตวัชี วัดของ MDGs

• การขจัดความยากจนและความหิวโหย

• การพฒันาการศึกษาขัRนประถม

• การส่งเสริมความเท่าเทยีมกนัทางเพศ

• การลดอตัราการตายของเด็ก
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• การลดอตัราการตายของเด็ก

• การพฒันาสุขภาพของแม่

• การป้องกนัโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดต่ออื-น ๆ

• การรักษาสิ-งแวดล้อมอย่างยั-งยนื

• การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพฒันาในโลก



        
   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550

นโยบายรฐับาลที$แถลงตอ่รฐัสภา 
23 สิงหาคม 2554

ในประเทศ
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23 สิงหาคม 2554

มตคิณะรฐัมนตรี 31 กรกฎาคม 2544

 แผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ

 และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที$ 11



มาตรา 30  ... ชายและหญิงมีสิทธิเทา่เทียมกนั ... การ
เลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตแุห่ง

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย              รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย              
พทุธศกัราช พทุธศกัราช 25502550    
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เลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตแุห่ง
ความแตกตา่งในเรื$องเพศ  จะกระทาํไม่ได้

มาตรา 80 รฐัตอ้ง... สง่เสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย



รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย              รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย              
พทุธศกัราช พทุธศกัราช 25502550    

มาตรา 114 (เรื$อง ส.ว.) ... ใหค้ณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา ดาํเนินการสรรหาบุคคลที$มีความ
เหมาะสม ... ในการสรรหาใหค้าํนึงถึงองคป์ระกอบ
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เหมาะสม ... ในการสรรหาใหค้าํนึงถึงองคป์ระกอบ
จากบุคคลที$มีความรู ้ความสามารถในดา้นตา่งๆ ที$
แตกตา่งกนั  โอกาสและความเทา่เทียมกนัทางเพศ



นโยบายรฐับาลที$แถลงตอ่รฐัสภานโยบายรฐับาลที$แถลงตอ่รฐัสภา
2323  สิงหาคม สิงหาคม 25542554

ขอ้ ขอ้ 44..55    นโยบายความมั $นคงของชีวิตและสงัคมนโยบายความมั $นคงของชีวิตและสงัคม

44..55..11  สง่เสรมิการพฒันาใหค้รอบครวัและสงัคมไทยสง่เสรมิการพฒันาใหค้รอบครวัและสงัคมไทย
มีความมั $นคง อบอุ่น โดยเพิ$มสมัพนัธภาพที$ดีระหว่างมีความมั $นคง อบอุ่น โดยเพิ$มสมัพนัธภาพที$ดีระหว่าง
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มีความมั $นคง อบอุ่น โดยเพิ$มสมัพนัธภาพที$ดีระหว่างมีความมั $นคง อบอุ่น โดยเพิ$มสมัพนัธภาพที$ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครวัสมาชิกในครอบครวั......

44..55..3 3 สรา้งหลกัประกนัความมั $นคงในศกัดิCศรแีห่งสรา้งหลกัประกนัความมั $นคงในศกัดิCศรแีห่ง
ความเป็นมนุษย ์ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตัแิละการความเป็นมนุษย ์ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตัแิละการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ



นโยบายรฐับาลที$แถลงตอ่รฐัสภานโยบายรฐับาลที$แถลงตอ่รฐัสภา
2323  สิงหาคม สิงหาคม 25542554

ขอ้ ขอ้ 44..55    นโยบายความมั $นคงของชีวิตและสงัคมนโยบายความมั $นคงของชีวิตและสงัคม

44..55..4 4 สนบัสนุนบทบาทของสตรไีทยในการมีสว่นรว่มสนบัสนุนบทบาทของสตรไีทยในการมีสว่นรว่ม
พฒันาประเทศอยา่งเสมอภาค ดว้ยการปกป้องสิทธิของพฒันาประเทศอยา่งเสมอภาค ดว้ยการปกป้องสิทธิของ
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พฒันาประเทศอยา่งเสมอภาค ดว้ยการปกป้องสิทธิของพฒันาประเทศอยา่งเสมอภาค ดว้ยการปกป้องสิทธิของ
สตร ีปรบัปรุงกฎหมายที$คุม้ครองสตรีที$ถูกกระทาํรุนแรงสตร ีปรบัปรุงกฎหมายที$คุม้ครองสตรีที$ถูกกระทาํรุนแรง
ในครอบครวั และดึงศกัยภาพของสตรใีหม้ีสว่นรว่มในครอบครวั และดึงศกัยภาพของสตรใีหม้ีสว่นรว่ม
พฒันาประเทศพฒันาประเทศ......



11. . รับทราบการมีผลใช้บงัคับของอนุสัญญารับทราบการมีผลใช้บงัคับของอนุสัญญา  CEDAWCEDAW

22. . เหน็ชอบเหน็ชอบ  ดงันี ดงันี 
22..1 1 ให้ทุกกระทรวงให้ทุกกระทรวง  ทบวงทบวง  กรมกรม  มอบหมายผู้บริหารระดบัมอบหมายผู้บริหารระดบั                

รองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดขีึ นไปรองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดขีึ นไป  จาํนวนจาํนวน  1 1 คนคน  ปฏบิตัิปฏบิตัิ

มตคิณะรัฐมนตรีมตคิณะรัฐมนตรี  3131  กรกฎาคมกรกฎาคม  25442544
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รองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดขีึ นไปรองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดขีึ นไป  จาํนวนจาํนวน  1 1 คนคน  ปฏบิตัิปฏบิตัิ
หน้าที,เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายหน้าที,เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  

((CGEOCGEO))

22..2 2 มอบหมายหน่วยงานระดบัสาํนักมอบหมายหน่วยงานระดบัสาํนัก  / / กองกอง  ทาํหน้าที,เป็นทาํหน้าที,เป็น
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ((Gender Gender 

Focal PointFocal Point) ) และจดัทาํแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคและจดัทาํแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายระหว่างหญิงชาย    



บทบาทหนา้ที$ของ CGEO

1. สง่เสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสว่นราชการ

2. ริเริ$มและจดัใหม้ีกิจกรรมสรา้งความเขา้ในแนวคิดบทบาท
หญิงชายใหก้บัขา้ราชการ

3. ตดิตาม ตรวจสอบ รบัฟังและใหค้าํปรกึษาแนะนาํในการ
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3. ตดิตาม ตรวจสอบ รบัฟังและใหค้าํปรกึษาแนะนาํในการ
บริหารงานบุคคลของสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัความ
เสมอภาค

4. สรา้งเครือข่ายการดาํเนินการเกี$ยวกบับทบาทหญิงชาย
ระหว่างสว่นราชการ



บทบาทหนา้ที$
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

Ø มีหนา้ที$ดาํเนินการใหแ้ก่ผูบ้ริหารดา้นการเสรมิสรา้ง
บทบาทหญิงชาย (CGEO) ในกิจกรรมที$เกี$ยวกบัแผน
แม่บทดา้นการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
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แม่บทดา้นการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

Øตดิตามประเมินผลและจดัทาํรายงานการดาํเนินการ
ดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญิงชาย และความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายของสว่นราชการ



• ผู้บริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาท             
หญิงชาย (Chief 

• ศูนยป์ระสานงานดา้น                 
การส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย (Gender 
Focal Point - GFP)

คณะกรรมการ กยส. 
และ กสส.

การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

Gender Equality 
Officer - CGEO)

Focal Point - GFP)

--  แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
--  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓๑  ๓๑  กรกฎาคม  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ๒๕๔๔ 
--  มาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายมาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
--  ข้อมูลจําแนกเพศข้อมูลจําแนกเพศ//การจัดทํางานวิจัยการจัดทํางานวิจัย



คณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรี 

(กยส.)
- นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯซึ-งได้รับ

มอบหมาย  เป็นประธาน
- รมว.กระทรวงการพฒันาสังคมฯ
- ปลดักระทรวงต่างประเทศ,มหาดไทย,

ยตุธิรรม,แรงงาน,วฒันธรรม,ศึกษาธิการ
,สาธารณสุข

- เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชพลเรือน

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
สถานภาพสตรี (กสส.)

- รองประธาน กยส. คนที-สอง เป็นประธาน
- ผู้แทนกระทรวง พม.,มหาดไทย,ยุติธรรม,

แ ร ง ง า น , วั ฒ น ธ ร ร ม , ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ,
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- เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชพลเรือน
- เลขาธิการคณะกรรมเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ
- ผู้อาํนวยการสํานักงบ
- ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ
- ปลดักรุงเทพมหานคร
- ประธานสภาสตรี
- ปรานสภาสังคมสงเคราะห์
- และผู้ทรงคุณวฒุิ 11 คน ซึ-งนายกรัฐมนตรี

แต่งตัRง

แ ร ง ง า น , วั ฒ น ธ ร ร ม , ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ,
สาธารณสุข,สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ- งประธาน กยส.แต่งตัR ง 
จํานวน 5 คน

- ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมความเสมอภาค
หญงิชาย เป็นกรรมการและเลขานุการ



11.  .  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์
การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาต ิการพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาต ิ((กยสกยส..)   )   
ซึ$งมีนายกรฐัมนตรี เป็นประธานซึ$งมีนายกรฐัมนตรี เป็นประธาน

กลไกระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกลไกระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
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22.  .  คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาสถานภาพสตรี คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาสถานภาพสตรี ((กสสกสส..) ) ซึ$งมี รองศาสตราจารยจ์ุร ี     ซึ$งมี รองศาสตราจารยจ์ุร ี     

          วิจติรวาทการ เป็นประธานวิจติรวาทการ เป็นประธาน

กลไกระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกลไกระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
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11. . การจดัประชุมมอบนโยบายส่งเสรมิความเสมอภาคการจดัประชุมมอบนโยบายส่งเสรมิความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ระหว่างหญิงชาย ““นายกรฐัมนตรพีบ นายกรฐัมนตรพีบ CGEOCGEO””

การขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
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2. กิจกรรม CGEO VISIT 
    เพื$อประชุมหารอืรว่มกบัระหว่าง เพื$อประชุมหารอืรว่มกบัระหว่าง 
CGEO CGEO สคสค. . กบั กบั CGEO CGEO กรมตา่งๆกรมตา่งๆ
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33. . การพฒันาบุคลากรโดยเฉพาะ การพฒันาบุคลากรโดยเฉพาะ Gender Focal PointGender Focal Point ใหม้ีความใหม้ีความ
ตระหนกัและมีองคค์วามรูเ้รื$องความเสมอภาคภาคระหว่างตระหนกัและมีองคค์วามรูเ้รื$องความเสมอภาคภาคระหว่าง
หญิงชายหญิงชาย
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44. . การสนบัสนุนผลกัดนัใหห้น่วยงานตา่งๆ ดาํเนินการการสนบัสนุนผลกัดนัใหห้น่วยงานตา่งๆ ดาํเนินการ
ตามแผนแม่บทการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างตามแผนแม่บทการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย หญิงชาย 
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กาํลงัผลกัดนั

- ร่าง - พรบ. ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ.......
             อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
   คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร

- ร่าง – พรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหาร
  ส่วนตาํบล  ฉบบัทีF ........พ.ศ...............

ดาํเนินการแล้ว

- พรบ.ชืFอบุคคล พ.ศ. 2505 (ฉบบัทีF 3) พ.ศ.2548

- พรบ.คาํนาํหนา้นามหญิง พ.ศ.2551

- พรบ.แกไ้ขเพิFมเติมประมวลกฎหมายอาญา
   (ฉบบัทีF 16) พ.ศ. 2550
 “การเรียกค่าทดแทนจากคู่หมัOนและเหตุฟ้องหยา่”
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  ส่วนตาํบล  ฉบบัทีF ........พ.ศ...............
   “การกาํหนดสดัส่วนของหญิงใน อบต.”
     กาํลงัจะเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภา

- การผลกัดนัใหภ้าคเอกชนอนุญาตใหผู้ช้ายลา    
  เพืFอดูแลภรรยาและบุตรทีFชอบดว้ยกฎหมาย   
  หลงัคลอด  ปัจจุบนัมีประกาศกระทรวงแรงงาน
  ลงวนัทีF 17 ธนัวาคม 2555  เรืFอง   
  “ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาต
   ใหลู้กจา้งลาไปช่วยเหลือภริยาทีFคลอดบุตร”

 “การเรียกค่าทดแทนจากคู่หมัOนและเหตุฟ้องหยา่”

- พรบ.แกไ้ขเพิFมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
  (ฉบบัทีF 19) พ.ศ.2550 
   “นิยามของคาํวา่การข่มขืนกระทาํชาํเรา”

- พรบ.แกไ้ขเพิFมเติมประมวลกฎหมายอาญา
   (ฉบบัทีF 25) พ.ศ.2550 
   “การทุเลาการบงัคบัโทษหญิงมีครรภ”์ 

ฯลฯ



ข้อเสนอสมัชชาสตรี

นโยบายรัฐบาล

ผู้แทนรัฐบาล
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ข้อเสนอสมัชชาสตรี
ระดับชาติ

ข้อเสนอสมัชชาสตรี
ระดับจังหวัด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนรัฐบาล

แก้ไขในระดับพื้นที่
ด้วยการผลักดัน

ให้เข้าสู่
แผนพัฒนาจังหวัด



หลักสูตรมิติหญิงชายในครอบครัว
(Gender in Family)
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นักเรียนนายรอ้ยตํารวจหญิง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552



ความคิดริเริ่มในการจัดทํางบประมาณ

เชิงมิติหญิงชาย

คือ การวิเคราะหรายจายหรือวิธีการหาเงินของทาง

ราชการ โดยใชมุมมองบทบาทหญิงชาย 

โดยการะบุผลกระทบที่มีตอผูหญิงและเดก็ผูหญิง โดย

เปรียบเทียบกับผูชายและเดก็ผูชาย 

�
�
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เชิงมิติหญิงชาย

ไมไดมีวัตถุประสงค

เพื่อจัดสรรงบประมาณแยกสําหรับ

ผูหญิงโดยเฉพาะ

เปรียบเทียบกับผูชายและเดก็ผูชาย 

คําถามหลักของการจัดทํางบประมาณประเภทนีค้ือ :

 - มาตรการการเงินนัน้ๆ มีผลกระทบอยางไร

   ตอความเสมอภาคหญิงชาย 

 - มาตรการดังกลาวทําใหความเสมอภาค

   หญิงชายลดลงเพิ่มขึน้ หรือปลอยไวเชนเดิม 

   ไมมีการเปลี่ยนแปลงตอความเสมอภาค

   หญิงชาย



Powerpoint Templates
Page 35



การขับเคลื,อน
แผนพฒันาสตรี

ภาครัฐ

ภาคการเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น

ภาคเอกชน

สถาบันการศึกษา

สถาบันศาสนา

บทบาทภาคีการพฒันา
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ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคมสื,อ
สถาบันครอบครัว

สร้างสังคม เสมอภาค เป็นธรรม 

และยุตธิรรม ที,สตรีไทยอยู่อย่างมีศักดิ6ศรี 
มั,นคงปลอดภัย และมีคุณภาพชีวติที,ดี
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