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รายงานการศึกษา 
 

เร่ือง 
การประเมนิคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ 

ทีด่าํเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชายดเีด่น: 
ศึกษากรณตีวัอย่างทีด่ใีนการดาํเนินงานของศูนย์ประสานงาน 
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชายในหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 
 

โดย 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร   แยม้นิล 
อาจารยธ์านินทร์   อุดม 

นางสาวยวุยง   ศรีบุญเรือง 
 
 

  
 

 
รายงานการวจิัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจาก 
สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 



 



บทคดัย่อ 
 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายดี เ ด่น  : ศึกษากรณีตัวอย่าง ท่ี ดีในการดํา เ นินงานของ                  
ศูนยป์ระสานงาน ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ มีวตัถุประสงค ์ ๑) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีดี (Best Practices) ของศูนยป์ระสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ๒) เพื่อศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของ         
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และ ๓) เพื่อพฒันากลยุทธ์ 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา ไดแ้ก่  ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายท่ีไดรั้บรางวลัหน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน ๙ ศูนย ์วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) หวัหนา้ศูนย/์เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย และผูรั้บบริการ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ตลอดจนผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงาน
ศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จาํนวนทั้งส้ิน ๗๘ คน 
 
ผลการศึกษาพบว่า 
 

รูปแบบโครงสร้างของศูนย์ประสานงานฯ ในส่วนราชการ สามารถแบ่งได ้๒ รูปแบบ 
๑.  รูปแบบการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ท่ีเป็นไปตาม 

สาระสาํคญัของหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘/ ว ๓ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕    
๒.  รูปแบบการจัดตั้ งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีมีการ

ประยกุตใ์หมี้ความเหมาะสมกบัองคก์ร แบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๒.๑ มีการมอบหมายศูนยป์ระสานงานฯ เครือข่าย  และ/หรือในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม 
 ๒.๒ มีการมอบหมายศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตาม

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นความเสมอภาคหรือดา้นสตรีอยูก่่อนแลว้  
 



ผู้ดําเนินการขับเคลือ่นงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชายในส่วนราชการ มี ๔ แบบ คือ 
๑.   ขบัเคล่ือนโดยงานการเจา้หนา้ท่ี    
๒.  ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มงานแผนงาน   
๓. ขบัเคล่ือนโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นความเสมอภาคหญิงชาย  ซ่ึงเป็นภารกิจหน่ึง

ของส่วนงานอยูแ่ลว้  
๔. ขบัเคล่ือนโดยทีมแกนนาํ/ คณะกรรมการท่ีเขม้แขง็และมีความสนใจ  

 
ปัจจัยบวกและปัจจัยลบทีมี่ผลต่อการดําเนินงานของศูนย์ประสานฯ แบ่งเป็น ๒ ปัจจยั  ดงัน้ี 
๑.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ประกอบดว้ย  ๑) ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาท

หญิงชาย (CGEOs) ๒) คณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย ๓) หวัหนา้ศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFPs) ๔) ขา้ราชการในหน่วยงาน 

๒.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือส่ิงแวดล้อม  ประกอบดว้ย ๑) บริบทของส่วนราชการ
(Context) ๒) วฒันธรรมองคก์ร (Culture) ๓) ระบบการดาํเนินงาน (System) 

 
โครงสร้างและแนวทางในการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย    

ทีมี่ประสิทธิภาพ  ควรคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
๑.   การมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ีสามารถมองเห็น

การดาํเนินงานในภาพรวมของส่วนราชการและมีความสามารถในการผลกัดนัและบูรณาการงาน
ดา้นความเสมอภาคหญิงชายในภารกิจของส่วนงานได ้

๒.  ในการพิจารณามอบหมายผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงานของส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็น 
CGEOs คณะกรรมการกาํกบัดูแล หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความรู้ ความ
เขา้ใจและบุคลิกภาพของผูท่ี้จะมารับผิดชอบงานดา้นน้ี นอกเหนือไปจากตาํแหน่งและหน่วยงาน   
ท่ีสงักดัท่ีรับผดิชอบ 

๓.   การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ควรให้การดาํเนินงานดา้นน้ีผสมผสานเขา้ไปใน
งาน/โครงการตามปกติท่ีส่วนราชการดาํเนินการอยู่แลว้ โดยเพิ่มประเด็นการพิจารณาเร่ืองความ
เสมอภาค  แทนท่ีจะจดัทาํเป็นโครงการใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ  

 
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติแก่สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๑)   การสร้างองคค์วามรู้ ควรมีการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัความเช่ียวชาญ เพื่อใหค้วามรู้กบับุคคลใน



ระดบัต่างๆ เช่น ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานหลกั เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทัว่ไปขององคก์ร หรือการสร้าง
ความรู้ให้กับผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานซ่ึงทาํหน้าท่ีหลักในการส่งเสริมความเสมอภาค เช่น 
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดงันั้นความรู้
ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีหลากหลายจึงไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกัน และรู้ในระดับเท่ากัน  ข้ึนอยู่กับ
บทบาทและภาระหนา้ท่ี รวมถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการดาํเนินงาน  แต่การสร้างความรู้
นั้นตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และมีการสร้างความรู้ใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา    

๒)  ความชัดเจนของนโยบาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ควรมี
นโยบายหรือเป้าหมายกบัการดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคในหน่วยงานภาครัฐท่ีชดัเจน มี
พนัธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ท่ีเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ความไม่เสมอภาคระหวา่งหญิงชายในสงัคมไทยทั้งระยะยาวและระยะสั้น      

๓)  บทบาทการเป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ  สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชาย สาํนกังานกิจการสตรี ควรจะตอ้งปรับบทบาทเป็นผูก้ระตุน้ (Catalytic) เป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา 
ไม่ใช่ผูป้ระสานงาน ดงันั้นการสร้างความเป็นมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง ทั้งการเป็น
วิทยากรใหค้วามรู้ การเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ การเป็นนกัวิชาการ นกัวิจยั จึงเป็นส่ิงจาํเป็น   

๔)  การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะความชาํนาญในเร่ืองมิติหญิงชาย ใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัภารกิจท่ีอาจแตกต่างกนั โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นแกนนาํจาํเป็นตอ้งมีความ
รอบรู้และลึกซ้ึงในเร่ืองขององคค์วามรู้มากกว่าคนอ่ืนๆ เช่น มีความเขา้ใจในสภาวะแวดลอ้มและ
บริบทต่างๆ ของการกาํหนดนโยบาย สามารถวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย  วิเคราะห์ผลกระทบของ
นโยบายและการบริหาร และการดาํเนินงานต่อผูห้ญิงและผูช้าย และความสามารถในการโนม้นา้ว
และขายความคิดเป็นทั้งในองคก์รของตนเองและองคก์รอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕)  การสร้างตวัคูณวิทยากร เพื่อให้ขา้ราชการไดมี้ความตระหนักรับรู้ในเร่ืองมิติ
หญิงชายไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยอาจสร้างกลุ่มวิทยากรในระดบักระทรวง  ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก
กรมต่างๆ ในสงักดักระทรวงทาํหนา้ท่ีเป็นทีมวิทยากร เพื่อใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัใหก้บั
ส่วนราชการต่างๆ ท่ีอยูใ่นกระทรวงเดียวกนั 

๖) จดัหลกัสูตรพิเศษท่ีตอ้งจดัทุกปี สําหรับ CGEO เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหารมีค่อนขา้งสูง จึงตอ้งหาโอกาสท่ีจะสร้างความตระหนักรับรู้ของนโยบายดว้ย สําหรับ
ผูบ้ริหารระดบักลาง และระดบัตน้ อาจสอดแทรกลงในหลกัสูตรผูบ้ริหารโดยขอความร่วมมือจาก
สาํนกังาน ก.พ. ท่ีมีการจดัอบรมใหแ้ก่ขา้ราชการท่ีเป็นผูบ้ริหารในทุกระดบัอยูแ่ลว้ 

๗)  ควรตอ้งจดัหลกัสูตร E-learning สาํหรับขา้ราชการทุกคน เพื่อใหก้ารตระหนกัใน
เร่ืองความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายขยายกวา้งขวางโดยเร็ว 



๘)  แสวงหาพนัธมิตรและสร้างเครือข่าย โดยต้องทาํงานร่วมกับองค์กรเอกชน  
สถาบนัการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน ในลกัษณะท่ีเป็นภาคีหรือเป็นหุ้นส่วน โดยตอ้งมีการ
กาํหนดวิสัยทศัน์ กาํหนดเป้าหมาย  และกลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนร่วมกนั เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การขยายงานใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

๙)  จดัให้มีการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ประเด็นปัญหาความเสมอภาคหญิงชาย   
ทั้งในระดบัสงัคมและในองคก์ร  เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

๑๐)  ผลกัดนัมิติหญิงชายเขา้สู่กระแสหลกั ในทุกๆ ภารกิจหลกัของสาํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว  เพื่อเป็นตน้แบบใหส่้วนราชการอ่ืนไดม้าศึกษาและเห็นตวัอยา่งจริงของ
การบูรณาการมิติหญิงชายเพ่ือการนาํไปประยกุตใ์ช ้

๑๑) ควรสนบัสนุนทุนใหแ้ก่แกนนาํของส่วนราชการต่างๆ เพื่อไปฝึกอบรมระยะสั้น 
ทั้งในและต่างประเทศ  เก่ียวกบัการสร้าง Gender Awareness เพื่อใหมี้มุมมองดา้นความเสมอภาค
หญิงชาย และสามารถบูรณาการเขา้ไปในเน้ืองานของกรมตนเองได ้

๑๒)  ควรมีการทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบติัของส่วนราชการ เพื่อมีแนวทางให้
ส่วนราชการใชใ้นการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของส่วนราชการมากข้ึน มีตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้ง
กบังานลกัษณะต่าง ๆ  ของส่วนราชการดว้ย  

๑๓)  ควรกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานท่ีส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการเพิ่มมากข้ึนอีก   
โดยอาศยัความเป็นนโยบายของรัฐบาลผลกัดนัใหส่้วนราชการจะตอ้งมีการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 

          ๑๔)  สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว  ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับกบัภารกิจดา้นนโยบายมากข้ึน  โดยมีกลุ่มงาน
ท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นนโยบายและแผน  และกลุ่มงานประสานเครือข่าย  โดยกลุ่มงานดา้นนโยบายและ
แผน  มีหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงมหภาคทั้งหมด  เพื่อจดัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  และ
นาํเสนอคณะกรรมการนโยบายยทุธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาติ  (กยส.)  เพื่อพิจารณา
กาํหนดเป็นนโยบาย  และส่งต่อนโยบายผา่นกลุ่มงานประสานเครือข่าย  ท่ีจะมีหนา้ท่ีประสานกบั
หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  เพื่อสร้างความร่วมมือกนัในการดาํเนินงาน  เป็นการส่งต่อ
นโยบายท่ีกาํหนดข้ึนใหไ้ปสู่ผูป้ฏิบติั  และมีการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของส่วนราชการ 
๑) ในการพิจารณามอบหมายผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน ส่วนราชการ ไม่ว่าจะ

เป็น CGEOs คณะกรรมการกาํกบัดูแล หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความรู้ 



ความเขา้ใจและบุคลิกภาพของผูท่ี้จะมารับผิดชอบงานด้านน้ี นอกเหนือไปจากตาํแหน่งและ
หน่วยงานท่ีสงักดัแลว้ดว้ย นอกจากน้ี ยงัตอ้งพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานดว้ย 

๒) การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ควรให้การดาํเนินงานดา้นน้ีผสมผสานเขา้
ไปในงาน/โครงการตามปกติท่ีส่วนราชการดาํเนินการอยูแ่ลว้ โดยเพิ่มประเด็นในการพิจารณาเร่ือง
ความเสมอภาคน้ีเขา้ไปด้วย แทนท่ีจะตอ้งทาํเป็นโครงการใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้จาํกัดในด้าน
งบประมาณ เช่น ในดา้นการใหค้วามรู้แก่ตวัขา้ราชการ สามารถนาํเร่ืองน้ีบรรจุไวใ้นการฝึกอบรมท่ี
มีอยูแ่ลว้ได ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัจะตอ้งให้มีการดาํเนินงานเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ อีกดว้ย 
โดยอาจกําหนดให้มีการรายงานในเร่ืองน้ีรวมอยู่กับการรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดาํเนินงานตามปกติดว้ย 

๓) การมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ีสามารถ
มองเห็นการดาํเนินงานในภาพรวมของส่วนราชการและมีความสามารถในการผลกัดนังานของ
ส่วนราชการได ้เช่น หน่วยงาน ก.พ.ร.ของส่วนราชการ เป็นตน้ 

๔) ในการสร้างการรับรู้และความตระหนักในเร่ืองน้ี อาจใช้ส่ือต่างๆ ท่ีส่วนราชการ     
มีอยู่แลว้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จุลสารหรือแผ่นพบั เป็นตน้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากการฝึกอบรม     
ซ่ึงมีขอ้จาํกดัในเร่ืองงบประมาณ ระยะเวลาและจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๑)  ควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นน้ีในภาพรวม ทั้งส่วนราชการท่ีประสบ

ความสาํเร็จและไม่สาํเร็จ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงนโยบายใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึนต่อไป 

๒) ในการกาํหนดนโยบาย ควรมีตวัช้ีวดัผลสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน สามารถ
กาํหนดเป้าหมายระยะต่าง ๆ ได ้โดยมีการจาํแนกกลุ่มเป้าหมายและลกัษณะของงานออกเป็นดา้น 
ต่าง ๆ เพื่อกาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั  

๓) ควรประสานให้ส่วนราชการอ่ืน  ๆ  ร่วมเป็นผู ้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน               
ท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการท่ีส่วนราชการนั้นดูแลอยู่  เช่น กลุ่มขา้ราชการพลเรือน   
ควรให้สํานักงาน ก.พ.เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสมอภาคในการ
บริหารงานบุคคล กลุ่มแรงงาน ควรให้กระทรวงแรงงานรับผิดชอบดูแลในประเด็นเร่ืองของความ
เสมอภาคและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี กลุ่มเด็ก  ควรให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในประเดน็ของการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัเดก็ เป็นตน้ 



            ๔) เน่ืองจากปัจจุบนัการดาํเนินการเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายยงัมีขอบเขตจาํกดั
อยูใ่นราชการพลเรือนเท่านั้น  แต่ยงัมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนท่ียงัไม่มีการดาํเนินการเร่ืองความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย เช่น กระทรวงกลาโหม หน่วยงานด้านตุลาการ เป็นตน้ สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกลไกระดับชาติควรผลักดันให้องค์กรกลางของ
ขา้ราชการส่วนอ่ืนๆ ไดต้ระหนักถึงเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายดว้ย  โดยเร่ิมจากการ
ผลักดันในเชิงนโยบายจากฝ่ายการเมือง  ในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรีหรือกําหนดเป็น
ยทุธศาสตร์ระดบัชาติในเร่ืองความสมอภาค  เพื่อให้เป็นนโยบายท่ีชดัเจนโดยผูบ้ริหารระดบัสูง  มี
การประกาศนโยบายให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั  และท่ีสาํคญัผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแสดงออกอยา่ง
เสมอตน้เสมอปลายในการส่งเสริมเร่ืองน้ี 

๕) ควรมีการผลกัดนัในดา้นการสร้างกระแสสังคมให้มากข้ึน เพื่อเกิดแรงผลกัดนั
ส่วนราชการต่าง ๆ จากภายนอกมากข้ึน แทนท่ีจะให้เกิดจากแรงผลกัดนัภายในส่วนราชการเอง 
เน่ืองจาก สภาพปัญหาในส่วนราชการเองมีนอ้ยกวา่สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

๖) ภาครัฐควรตอ้งทาํงานร่วมกบัภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรท่ีสนใจ
ในเร่ืองความเสมอภาคและประเด็นหญิงชาย โดยจะตอ้งมีการตั้งวิสัยทศัน์ กาํหนดเป้าหมาย  และ
แผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อการขบัเคล่ือนร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 



กติตกิรรมประกาศ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้น
ความ เสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” คร้ังน้ีสาํเร็จได ้เน่ืองจากไดรั้บความร่วมมือและ
การสนบัสนุนจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย 

คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวเป็นอย่างสูงท่ีสนับสนุน
งบประมาณและใหโ้อกาสคณะผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาในเร่ืองอนัเป็นประโยชน์ยิง่ ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร 
ไดแ้ก่ นายศุฤกษ ์หงษภ์กัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  นางระรินทิพย ์ ศิโรรัตน ์   
รองผูอ้าํนวยการสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  นางอนุสรณ์  อินทร์กาํแพง ผูอ้าํนวยการ
สํานกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  นางอจัฉราฉวี  หาสุณหะ  หัวหนา้กลุ่มการวิจยัและสารสนเทศ  
นางดวงสุดา เมืองวงษ ์หัวหนา้กลุ่มการส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย และนายอฐัชยั ดุลยพชัร์ ท่ี
กรุณาให้ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวิจยั  ขอขอบคุณผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย (CGEOs)  หวัหนา้ศูนย/์เจา้หนา้ท่ีของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
ท่ีไดรั้บรางวลัหน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ 
ไดแ้ก่ สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมประมง กรมราชทณัฑ ์ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สาํนกังาน ก.พ. กรมศิลปากร และกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ท่ีอนุญาต
ให้คณะผูว้ิจยัได้เขา้ไปสัมภาษณ์ ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์และมีค่ายิ่งต่อ
งานวิจยัดว้ยกลัยาณมิตร 

ขอขอบคุณ ผศ.นาถฤดี เด่นดวง คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีกรุณา
ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะ เป็นผลใหก้ารศึกษาวิจยัดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน และขอขอบคุณ นางพรสม 
เปาปราโมทย ์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นสตรี ดร.เมทินี พงษเ์วช ผูอ้าํนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
และผูท้รงคุณวฒิุ ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่าน ท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ยิง่ใน
การสมัมนาจดัเวที เพ่ือนาํเสนอผลงานวิจยั  

ขอขอบคุณอาจารยธ์านินทร์ อุดม และนางสาวยุวยง ศรีบุญเรือง ผูช่้วยนกัวิจยั กาํลงัสําคญัท่ีทาํ
ใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี และสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณนางนภาเพญ็ พุ่มนิคม และผูป้ระสานงาน
จากสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมืออยา่งดียิง่ในการทาํงานท่ี
ผ่านมา และขอขอบคุณผูใ้ห้ความร่วมมือในการดาํเนินการวิจยัทุกท่านท่ีมิไดเ้อ่ยนามมา ณ ท่ีน้ี ทุกท่านมี
ส่วนช่วยเหลือให้การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสัมฤทธิผล คณะผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานช้ินน้ีจะมีส่วน
สร้างสรรค ์ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการผลกัดนัและขบัเคล่ือนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชายต่อไปในอนาคต  

 
 ผูว้ิจยั 
 มีนาคม ๒๕๕๓ 
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๑.  หลกัการและเหตุผล  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีให้
ความสาํคญัต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายอยา่งชดัเจน โดยระบุในมาตรา ๓๐ วรรค ๒ ว่า 
“ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั”  และในวรรคท่ี ๓ ว่า “มาตรการท่ีรัฐกาํหนดข้ึนเพื่อขจดั
อุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืนยอ่มไม่ถือเป็น
การเลือกปฏิบติั”   มาตรา ๘๐ ระบุว่า  “รัฐตอ้งคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความ
เขม้แขง็ของชุมชน” นอกจากน้ี ในโครงสร้างภาครัฐกมี็หน่วยงานระดบัสาํนกัในสังกดัสาํนกังานปลดั
สาํนกันายกรัฐมนตรีทาํหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบันโยบายสตรี ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานสตรีแห่งชาติ (สาํนกังาน กสส.) และหน่วยงานยอ่ยๆ ท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนสตรีในประเด็นต่างๆ เช่น กองประสานการพฒันาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก กรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน กองพฒันาสตรี เด็กและเยาวชน กรมการพฒันาชุมชน และสํานักเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการต่อตา้นการคา้หญิงและเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ เป็นตน้ ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัคงให้ความสําคญัต่อความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายไวเ้ช่นกนั โดยระบุในมาตรา ๓๐ วรรคท่ี ๒ ว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั” 
และมาตรา ๘๐ (๑) ว่า “รัฐตอ้งส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย” ในดา้นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเก่ียวกบัความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนั้น ประเทศไทยไดร่้วมเป็นภาคีและให้การรับรองใน
ขอ้ตกลงร่วมระหว่างประเทศต่างๆ ในการขจดัการเลือกปฏิบติัและความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชาย 
ไดแ้ก่  

 อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ (The Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)  ซ่ึงเป็นอนุสัญญาท่ีจดัทาํ
ข้ึนโดยสหประชาชาติ และไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมสมชัชาแห่งสหประชาชาติ สมยัท่ี ๓๔  
เม่ือวนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๒๒  ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา  โดยวิธีภาคยานุวติั  เม่ือวนัท่ี ๘ 
กนัยายน ๒๕๒๘ 



๒ 
 

 ปฏิญญาและแผนปฏิบติัการปักก่ิงเพื่อความกา้วหนา้ของสตรี (Beijing Declaration and 
Platform for Action) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกนัดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาสตรี  และประเทศไทยไดร่้วมใหก้ารรับรอง เม่ือเดือนกนัยายน ๒๕๓๘  

 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)       
ซ่ึงเกิดจากปฎิญญาแห่งสหสัวรรษ ท่ีประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทัว่โลกใหก้ารรับรองเม่ือเดือน
กนัยายน ๒๕๔๓ และถือเป็นพนัธกิจของประชาคมโลกในการพฒันาคน มีกาํหนดเวลาบรรลุ
สัมฤทธิผลภายในปี ๒๕๕๘  และเป้าหมายหลกัท่ี ๓ ของ MDGs ไดแ้ก่ ส่งเสริมความเท่าเทียมกนั
ทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี โดยประเทศไทยไดก้าํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายไว ้ คือ การเพิ่ม
สดัส่วนของสตรีในระดบัตดัสินใจทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภาครัฐ และรัฐสภา เป็น ๒ เท่า 

 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ไดมี้เจตนารมณ์ใหส่้งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชายในระบบราชการอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ  และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทาํงาน
ดา้นความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการไทย โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 
Officers – CGEOs) ไดก้าํหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายผูบ้ริหารระดบัรอง
ปลดักระทรวงหรือรองอธิบดีข้ึนไป จาํนวน ๑ คน ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชายในหน่วยงาน เพื่อรับผดิชอบดูแลงานดา้นความเสมอภาค หญิงชายในส่วนราชการ 

 ให้กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหน่วยงานระดบัสํานัก/กอง ทาํหน้าท่ีเป็นศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender Focal Points – GFPs) 
เพื่อให้มีกลุ่มบุคคลหรือคณะทาํงานท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหญิงชายในส่วนราชการ   
และจัดทาํแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงาน 

 ใหส้าํนกังาน ก.พ. กาํหนดรายละเอียดคุณสมบติั อาํนาจหนา้ท่ีของผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย และบทบาทหน้าท่ีของศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย และแจง้ใหห้น่วยราชการทราบและถือปฏิบติั 

 
ทั้งน้ี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในระบบราชการ สํานกังาน ก.พ. ได้

ยดึถือหลกัความเสมอภาคเป็นส่วนหน่ึงของระบบคุณธรรมท่ีมีมานานแลว้ในราชการพลเรือนไทย  
มีกลไกของราชการมากมายท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคของขา้ราชการทุกระดบั อย่างไรก็ดี 



๓ 
 

หลกัของความเสมอภาคท่ีพิจารณาจากมุมมองของความเท่าเทียมระหว่างขา้ราชการหญิงและ
ขา้ราชการชาย ยงัมิไดมี้การระบุไวช้ัดเจนและการดาํเนินการเร่ืองน้ีในประเทศไทยยงัตอ้งการ
พฒันาอยา่งจริงจงั เพื่อให้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ ในสังคมโลก สาํนกังาน ก.พ.ในฐานะของ
องคก์รกลางท่ีทาํหน้าท่ีจดัระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นระบบราชการ ตั้งแต่ระบบการ
คดัเลือก การแต่งตั้ง การเล่ือนตาํแหน่งและเงินเดือน การให้รางวลัและการประเมินผล เป็นตน้ 
ตระหนักถึงความสําคญัของการนาํศกัยภาพของขา้ราชการทั้งหญิงและชายมาสร้างประโยชน์
ใหก้บัประชาชน ทั้งหญิงและชายอนัเป็นกลุ่มลูกคา้ผูรั้บบริการ 

 
       ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สาํนกังาน ก.พ.ไดป้รับปรุงมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของบางตาํแหน่ง
ท่ีเคยกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะว่า  ผูด้าํรงตาํแหน่งตอ้งเป็นชาย ได้แก่ ตาํแหน่งปลดัอาํเภอ             
(เจา้พนกังานปกครอง ๓) ซ่ึงไดป้รับปรุงใหม่โดยตดัขอ้จาํกดัเร่ืองเพศออก  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคในการเขา้รับตาํแหน่งราชการของหญิงและชาย ทาํใหต่้อมามีการแต่งตั้งขา้ราชการหญิง
ให้ดาํรงตาํแหน่งปลดัอาํเภอ ตาํแหน่งรองผูว้่าราชการจงัหวดั และตาํแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั  
นอกจากน้ี สํานกังาน ก.พ.ยงัไดจ้ดัสรรทุนรัฐบาลดา้นสตรีศึกษาในต่างประเทศ ตามท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (สาํนกังาน กสส.) เสนอ จาํนวน ๓-๔ ทุน
ต่อปี ช่วยเสริมสร้างและพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในความสาํคญัเร่ืองความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยการบรรจุชุดวิชาท่ีเก่ียวกบับทบาทหญิงชายในการอบรมหลกัสูตร
นกับริหารระดบักลาง และระดบัสูง เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นบทบาทหญิงชายใน
ส่วนราชการ 
 
       เพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ วรรคท่ี ๒ ท่ีบญัญติัใหช้ายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกนั และมาตรา ๘๐ บญัญติัใหรั้ฐตอ้งส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย สาํนกังาน 
ก.พ.จึงกาํหนดเร่ืองแนวทางการส่งเสริมและสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในการ
บริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ.ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว๗ ลงวนัท่ี ๑๘ 
กนัยายน ๒๕๔๓ เน่ืองจากเล็งเห็นว่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีสาํคญัในการสร้างความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายในระบบราชการ คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหญิงและชาย อนั
จะนาํมาซ่ึงการปฏิบติัท่ีมีความเท่าเทียมจากมุมมองดงักล่าว ประการสาํคญั คือ ความตระหนกัและ
การนาํไปใชจ้ริงในการบริหารงานบุคคลและการบริหารจดัการอ่ืนๆ เช่น การพิจารณาอนุมติั
โครงการต่างๆ ในส่วนราชการใหค้าํนึงถึงผูป้ฏิบติังาน ผูรั้บบริการ และผลกระทบต่อประชาชนทั้ง



๔ 
 

หญิงและชาย เป็นตน้  สาํนกังาน ก.พ. จึงสร้างกลไกในการสร้างสภาพเอ้ือใหเ้กิดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในระบบราชการ  โดยการกาํหนดคุณสมบติั อาํนาจหน้าท่ีดา้นการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชายของผูบ้ริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในส่วนราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อดูแลประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สร้างใหเ้กิดความตระหนกัเร่ือง
บทบาทหญิงชายแก่ขา้ราชการในส่วนราชการ การสร้างบรรยากาศในการทาํงานท่ีมีความ
สมานฉนัทร์ะหว่างขา้ราชการหญิงและชายและส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชายในการบริหารบุคคลภายในส่วนราชการ  อีกทั้งยงักาํหนดใหมี้หน่วยงานภายในท่ีทาํหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในการดาํเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีอีกดว้ย การกาํหนด
คุณสมบติั อาํนาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย และบทบาทหนา้ท่ีของ
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ.ท่ี นร ๐๗๐๘/ว ๓  
ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

๑. การตั้งผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  เพื่อรับผดิชอบดูแลงานดา้นความ
เสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ 

๒. การตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อใหมี้กลุ่มบุคคลหรือ
คณะทํางานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย                 
ในส่วนราชการ และเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหญิงชายในส่วนราชการ 

๓. การตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการทาํงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย 

๔. การจดัทาํแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อเป็นแผนการ
ทาํงาน อนัจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จท่ีเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได ้

 
จะเห็นไดว้่าในระยะแรก  (ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙) การแต่งตั้งผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง

บทบาทหญิงชาย จดัตั้งศูนยป์ระสานงาน  คณะกรรมการกาํกบัการดูแลงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายนั้ น เน้นการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีไวใ้นลักษณะกวา้งๆ ต้องการให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมในขา้ราชการหญิงและชายของหน่วยงาน
ภาครัฐ  มีสาระท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนเป็นหลกั แต่ไม่ได้เป็นการ
ขบัเคล่ือนเพื่อให้หน่วยงานราชการบูรณาการแนวคิดความสัมพนัธ์หญิงชายในการจดัทาํแผนงาน
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อภาคประชาชนทั้งหญิงชาย 
รวมถึงการขจดัการเลือกปฏิบติัและการกีดกนัต่างๆ อนัเน่ืองมาจากเพศและความเป็นหญิงหรือ
ความเป็นชาย 



๕ 
 

 ดงันั้น กลไก ทรัพยากร และกระบวนการในการสนบัสนุนของผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชายต่อศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จึงเป็นไปในลกัษณะ
ของการสนับสนุนการดาํเนินงานภายในหน่วยงาน แต่ไม่ไดเ้ตรียมการหรือกาํหนดเป้าหมายใน
ลกัษณะของโครงการเชิงรุกเขา้ไปในภาคประชาชนผูรั้บบริการของหน่วยงานทั้งหลาย นอกจากน้ี  
ในศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคเอง ซ่ึงต่างก็มีภาระหน้าท่ีหลกัของตน จึงอาจทาํงานใน
ลกัษณะท่ีมีความจาํกัด ทั้ งด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เง่ือนไขในการประสานงานกับ
หน่วยงานปฏิบัติการอ่ืนในองค์กร และภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงานใน           
ศูนยป์ระสานงานฯ 
 สาํหรับการดาํเนินงานเร่ืองน้ี ในระยะแรก หน่วยงานท่ีดาํเนินงานร่วมกบัสาํนกังาน ก.พ. 
ไดแ้ก่  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (สาํนกังาน กสส.) ซ่ึงต่อมา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการ จึงมีการยบุรวมสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติและหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีดาํเนินงานดา้นการพฒันาสตรี  
เป็นสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว สังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ มีฐานะเป็นหน่วยงานระดบัชาติ ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบหลกัในการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย โดยยงัดําเนินงานร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนเพื่อ
ขบัเคล่ือนงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายผ่านกลไกผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชายและศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบนั   
 

ขณะน้ีมีหน่วยงานท่ีไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) และ
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (GFPs) เพื่อขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายครบทุกหน่วยงานตามท่ีมติคณะรัฐมนตรี
กาํหนดแลว้ รวมทั้งส้ิน ๑๙ กระทรวง ๑๓๑ กรม ๔ หน่วยงานอิสระ ยกเวน้กระทรวงกลาโหม และ
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไดส่้งเสริมและผลกัดนัให้ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย และศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชายของทุกหน่วยงานดาํเนินงาน 
โดยมีเป้าหมายท่ีสําคญั คือ ทุกหน่วยงานมีการจดัทาํแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองมิติความสัมพนัธ์หญิงชาย การจดัเก็บขอ้มูลจาํแนกเพศ และการบูรณาการมิติ
หญิงชายกบัภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ประชากรหญิง
ชายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย/ผูรั้บบริการขององค์กร รวมทั้งกาํหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการ



๖ 
 

ดาํเนินงานประจาํปี  ซ่ึงสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไดจ้ดัให้มีรางวลัหน่วยงาน
ภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใหแ้ก่หน่วยงานท่ีผลการดาํเนินงานดีเด่นเน่ือง
ในโอกาสวนัสตรีสากล (๘ มีนาคม) เป็นประจาํทุกปี นบัตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั 
มีหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลัทั้งส้ิน ๙ หน่วยงาน ไดแ้ก่  

 สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี (๒๕๔๘)  
 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๙)  
 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๐)  
 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (๒๕๕๑) 
 กรมราชทณัฑ ์ กระทรวงยติุธรรม (๒๕๕๑) 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕๕๑)  
 สาํนกังาน ก.พ. สาํนกันายกรัฐมนตรี (๒๕๕๒)  
 กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม (๒๕๕๒)  
 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๒)  

 
อย่างไรก็ตาม แม้สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะดําเนินการส่งเสริม 

สนับสนุน และผลกัดนัการดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายแก่หน่วยงานภาครัฐ
อยา่งเตม็ท่ี แต่พบวา่ยงัมีหน่วยงานบางหน่วยงานท่ีผลการดาํเนินงานยงัไม่มีความกา้วหนา้เท่าท่ีควร 
ดงันั้น สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จึงเห็นสมควรทาํการศึกษาวิจยัหน่วยงานท่ีมีผล
การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายดีเด่นทั้ง ๙ หน่วยงาน ทั้งในดา้นโครงสร้าง 
บทบาทหนา้ท่ีของศูนยฯ์ แนวทางการดาํเนินงาน  และการขยายผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองไป
ยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสรุปเป็นตวัอยา่งท่ีดี (Best Practices) ใหแ้ก่ส่วนราชการ
อ่ืนๆ ในการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางแก่
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวในการส่งเสริมหน่วยงานในภาคราชการได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
๒.  วตัถุประสงค์  
 

๒.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีดี (Best Practices) ของศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  



๗ 
 

๒.๒ เพื่อศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อพัฒนากลยุทธ์  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ           
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย   

 
๓.  ขอบเขตการวจัิย 
 

๓.๑ ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
๓.๑.๑ การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี การดาํเนินงาน และผลการ

ดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ไดร้ับรางวลัหน่วยงาน
ภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน ๙ ศูนย/์
หน่วยงาน 

๓.๑.๒ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้นลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายทั้ง ๙ ศูนย/์หน่วยงาน โดยเฉพาะบทบาท
ของผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายท่ีมีต่อการดาํเนินงานของศูนยฯ์  

๓.๑.๓ การศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้น
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๔ การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ      
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อเป็นแนวทางการดาํเนินงานต่อไปของ
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

๓.๑.๕ จัดเวทีเพื่อนําเสนอผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การศึกษาตัวอย่างท่ีดีของ      
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” ดงัน้ี ๑) ตวัอยา่งท่ีดี 
(Best Practices) ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ๒) โครงสร้าง                   
และแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ๓ )  เสนอแนะแนวทางการส่ง เส ริมและสนับสนุนการดํา เ นินงานของ                    
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี ผูบ้ริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ         
ความมัน่คงของมนุษย ์ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของ        
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทั้ง ๙ หน่วยงาน ผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการ 



๘ 
 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส้ินจาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๖๐ คน อยา่งนอ้ยจาํนวน ๑ คร้ัง  ณ โรงแรม
ระดบั ๓ ดาว หรือหอ้งประชุมของภาครัฐหรือเอกชน 

๓.๒ ขอบเขตประชากร 
ศึกษาจากศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีไดรั้บรางวลั

หน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน        
๙ ศูนย ์ไดแ้ก่  ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายของ 
 -  สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี (๒๕๔๘)  
 -  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๙)  
 -  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๐)  
 -  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๕๑) 
 -  กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม (๒๕๕๑) 
 -  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕๕๑) 
 -  สาํนกังาน ก.พ. สาํนกันายกรัฐมนตรี (๒๕๕๒) 
 -  กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม (๒๕๕๒) 
 -  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๒) 

 
๔.  รูปแบบวธีิการศึกษาวจัิย  
 

๔.๑ ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง  บทบาทหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน 
และผลการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีไดรั้บรางวลั
หน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน        
๙ ศูนย ์โดย 
 ๔.๑.๑ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ๔.๑.๒ สัมภาษณ์หัวหน้าศูนยแ์ละเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานของศูนยป์ระสานงานดา้น
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย จาํนวน ๓ คน/ศูนย ์ 
 ๔.๑.๓ สัมภาษณ์ผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย และ/หรือ
ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  จาํนวน ๑ คน 
 ๔.๑.๔ สมัภาษณ์ผูรั้บบริการและ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการดาํเนินงานของ
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  จาํนวน ๓ คน 
 



๙ 
 

๔.๒ ทาํการวิเคราะห์ผลการวิจยัจากขอ้ ๔.๑ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้น
ลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทั้ง ๙ ศูนย/์
หน่วยงาน โดยเฉพาะบทบาทของผูบ้ริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายท่ีมีต่อการ
ดาํเนินงานของศูนยฯ์  

๔.๓ ทาํการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  จากการผลการศึกษาวิจยัในขอ้ ๔.๑ และ ๔.๒ เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  

๔.๔  ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจและการดาํเนินงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว โดยการศึกษาจากเอกสารการดาํเนินงานด้านศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบักรม (ผูอ้าํนวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย) และเจา้หนา้ท่ีสาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (หัวหนา้กลุ่ม/ฝ่าย 
และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย) รวมจาํนวน 
๖ คน แลว้นาํผลการศึกษาดงักล่าวรวมทั้งผลการศึกษาวิจยัในขอ้ ๔.๑ – ๔.๓ มาจดัทาํขอ้เสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายใหแ้ก่สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

๔.๕  จดัให้เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 
๓ คน มีส่วนร่วมเรียนรู้ในการศึกษาวิจยั เพื่อพฒันาความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
๕.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

๕.๑ มีตวัอยา่งท่ีดี (Best Practices) ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย  

๕.๒ มีโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.๓ มีแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

 



 



บทที ่๒ 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีดี (Best Practices) ของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบวกและปัจจยั  
ดา้นลบท่ีมีต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทั้ง ๙ ศูนย/์
หน่วยงาน  ดงันั้น จึงไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเรียงตามลาํดบัดงัน้ี  ๑) ความหมายของความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อสร้างความเขา้ใจในบริบทการศึกษา  ๒) พนัธะสัญญาระหว่าง
ประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันาสตรี กบัความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย  ๓) การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในภาครัฐ ๔) แนวคิดการบริหาร
การเปล่ียนแปลง  การท่ีนาํแนวคิดน้ีมาศึกษาเน่ืองจากคณะผูว้ิจยัเห็นว่า การท่ีศูนยป์ระสานงานดา้น
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทั้ง ๙ ศูนย/์หน่วยงานดีเด่น สามารถผลกัดนัให้ดาํเนินงานดา้นความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายมีความกา้วหน้าได ้ถือว่าเป็นการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนใน
องคก์ารอย่างหน่ึง  และการศึกษาแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลงน้ี จะทาํให้ทราบบทบาทผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลง รวมถึงปัจจัยและขั้นตอนการนําการเปล่ียนแปลงมาปรับใช้กับ
การศึกษาน้ีได ้๕) แนวคิดการวิเคราะห์สภาพองคก์ารดว้ย ๗-S Model ของ McKinsey แนวคิดของ
โมเดลน้ีประกอบดว้ยปัจจยั ๗ ประการ ท่ีนาํองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ อนัเป็นแนวทางในการทาํให้
ทราบวา่ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีปัจจยัสภาพองคก์ารท่ีเป็นจุดอ่อน
และจุดแข็งอย่างไร ผูว้ิจยัเห็นว่าแนวคิดน้ีจะเป็นประโยชน์และสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการ
ประเมินศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และ ๖) กรอบแนวคิดท่ีนาํมาใชใ้น
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  
๑.   ความหมายของความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 
 

สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไดร้วบรวมความหมายของคาํท่ีใชใ้นเร่ืองมิติ
หญิงชาย ในหนงัสือมิติหญิงชายกบัการพฒันา โดยกล่าวถึงความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายวา่  

 
“ความเสมอภาคมิไดห้มายความว่า ผูห้ญิงและผูช้ายจะตอ้งเหมือนกนั ซ่ึงเป็นท่ีทราบ
ดีว่า ผูห้ญิงและผูช้ายมีความแตกต่างกนัในดา้นสรีระและวิถีชีวิต ประเด็นสาํคญัอยู่



๑๒ 
 

ตรงท่ีว่า ความแตกต่างนั้นไม่สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อวิถีชีวิต ไม่ก่อให้เกิดการ
เลือกปฏิบติัและย่อมท่ีจะตอ้งมีส่วนท่ีจะเอ้ือต่อการแบ่งปันส่วน “อาํนาจ” อย่างเป็น
ธรรมระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้าย ความเสมอภาค มิใช่ ความเหมือนกนั... แต่ความเสมอภาค 
หมายถึง การยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างผูห้ญิงและผูช้าย และ
บทบาทท่ีแตกต่างกันในสังคม ความเสมอภาค หมายถึง สิทธิท่ีจะแตกต่าง. . .
เพราะฉะนั้น ความเสมอภาคจึงรวมถึง การหาลู่ทางท่ีจะปรับเปล่ียนโครงสร้างของ
สงัคมใหมี้ความสมดุลในเชิงอาํนาจระหวา่งผูห้ญิงและผูช้าย”๑  
 
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของหญิงฝ่ายเดียว 

แต่เป็นหนา้ท่ีของทุกคนในสงัคม นัน่คือ ฝ่ายชายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม และไม่ใช่การเอาอาํนาจจาก
ฝ่ายหน่ึงให้อีกฝ่ายหน่ึง แต่ส่งเสริมศกัยภาพท่ีแตกต่างใหเ้ท่าเทียมสมประโยชน์ทั้งคู่ ความเสมอภาค
ไม่ไดห้มายความวา่ ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายจะตอ้งมีบทบาททาํหนา้ท่ีเหมือนกนัทุกประการ ผูห้ญิงและ
ผูช้ายไม่จาํเป็นตอ้งมีพฤติกรรม บทบาทเหมือนๆกนั เพราะผูห้ญิงและผูช้ายต่างก็มีความตอ้งการ
ส่วนบุคคลและบทบาทท่ีสังคมมอบใหแ้ตกต่างกนั ทั้งในครอบครัวท่ีทาํงานในชุมชนและองคก์าร
ต่างๆ เช่น ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายอาจไม่ตอ้งการไปรบในสงครามหรืออาจไม่ตอ้งการไปทาํงานใน
พื้นท่ีเส่ียงเวลากลางคืนเหมือนๆกนั  การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มิใช่เป็นปัญหา
เฉพาะผูห้ญิง ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ ทะเลาะเบาะแวง้กนั ทาํใหผู้ห้ญิงออกมาต่อสู้ ทาํใหเ้กิดการลด
บทบาทและอาํนาจของผูช้าย  แต่การส่งเสริมความเสมอภาคจะทาํให้เกิดการส่งเสริมพลงัศกัยภาพ
ท่ีแตกต่างของทั้งผูห้ญิงและผูช้าย ทั้งผูห้ญิงผูช้ายไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีตวัเองมีอยา่งเตม็ท่ี (นาถฤดี เด่น
ดวง, ๒๕๔๙) 

 
ปัจจุบนับทบาทหญิงชายนับเป็นมุมมองหน่ึงในการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

กล่าวคือ ประเด็นเร่ืองบทบาทหญิงชายถูกนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์บุคลากรและองคก์าร และมี
การศึกษาลูกคา้/ผูรั้บบริการ โดยเนน้ศึกษาในเร่ืององคป์ระกอบความเป็นผูห้ญิงและผูช้ายในสังคม 
โดยนาํเอามิติดา้นหญิงชายไปเป็นมุมมองวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซ่ึงไม่ใช่เป็นการศึกษาเพศ
หญิง/ชายในองคก์าร หรือเรียกร้องสิทธิของเพศหญิง แต่เป็นการศึกษาถึงทรัพยากรเพื่อสร้างสภาพ
ท่ีเอ้ือต่อการทาํงานของบุคลากรทั้งชายและหญิง เพื่อคู่ขนานกบัการสร้างกติกาในเร่ืองการถูกเลือก

                                                 
๑ สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ มิติหญิงชาย

กบัการพฒันา,  สิงหาคม ๒๕๕๐  หนา้ ๑๐-๑๑ 
 



๑๓ 
 

ปฏิบติั ให้ผูห้ญิงสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ให้ผูช้ายปรับเจตคติยอมรับความเท่าเทียมกนั
โดยไม่คาํนึงถึงเพศ สาํหรับผูรั้บบริการ หากระบบราชการนาํมุมมอง “บทบาทหญิงชาย” มาใชก้็
สามารถใหบ้ริการประชาชนทั้งหญิงชายไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ดงันั้น การส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายเป็นเง่ือนไขสําคญัหน่ึงท่ีเอ้ือต่อการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศแบบยัง่ยนืต่อไป 

 
๒.  พันธะสัญญาระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาสตรี กับ

ความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 
 

การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในภาครัฐ อยู่ภายใตก้รอบการ
ดาํเนินงานตามพนัธะสัญญาระหว่างประเทศ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันา
สตรี ดงัน้ี 

 
๒. ๑ พนัธะสัญญาระหว่างประเทศ 

๒.๑.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (The 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW) 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เป็น
อนุสัญญาท่ีจัดทําข้ึนโดยสหประชาชาติ และได้รับความรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาแห่ง
สหประชาชาติ สมยัท่ี ๓๔ เม่ือวนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๒๒ ปัจจุบนัมีประเทศต่างๆ ให้สัตยาบนั
(ratification) หรือภาคยานุวติั (accession) อนุสญัญาน้ีแลว้ ๑๘๖ ประเทศ สาระสาํคญัของอนุสญัญา
น้ีมีบทบญัญติัรวม ๓๐ มาตราโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหรั้ฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใชเ้ป็นแนวทาง
ในการกาํหนดนโยบายและมาตรการดาํเนินงาน ดา้นนิติบญัญติั ตุลาการ การบริหาร หรือมาตรการ
อ่ืนๆ เก่ียวกบัการขจดัการเลือกปฏิบติัทั้งมวลต่อสตรี และใหห้ลกัประกนัว่าสตรีจะตอ้งไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์และโอกาสต่างๆ จากรัฐบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคกบับุรุษ โดยท่ีมาตราท่ี ๑-๑๖ เป็น
การระบุมาตรการในการดาํเนินการ เพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นต่างๆ ส่วนมาตราท่ี   
๑๗-๓๐ เป็นการกาํหนดขั้นตอนและกลไกในการติดตามการปฏิบติังานตามอนุสญัญาฯ 

ประเทศไทยไดเ้ขา้รับเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยวิธีภาคยานุวติั มีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี ๘ กนัยายน ๒๕๒๘ ในส่วนของขอ้สงวน (reservations) ท่ีประเทศไทยไดต้ั้งไว ้เพื่อ     
ท่ีจะขอเป็นการยกเวน้ไม่ผกูพนัตามอนุสญัญาเดิมนั้นมี ๗ ขอ้ ไดแ้ก่  



๑๔ 
 

-  อนุสญัญาขอ้ ๗:  เร่ือง ความเสมอภาคทางการเมืองและการรับตาํแหน่ง
ทางราชการ 

-  อนุสญัญาขอ้ ๙:  เร่ือง การถือสัญชาติของบุตรท่ีเกิดจากหญิงไทย 
-  อนุสญัญาขอ้ ๑๐: เร่ือง ความเสมอภาคทางการศึกษา 
-  อนุสญัญาขอ้ ๑๑:  เร่ือง สิทธิและโอกาสท่ีจะไดรั้บการจา้งงานชนิด

เดียวกนั 
-  อนุสญัญาขอ้ ๑๕  วรรค ๓: เร่ือง การทาํสญัญา 
-  อนุสญัญาขอ้ ๑๖:  เร่ือง ความเสมอภาคในดา้นครอบครัวและการสมรส 
-  อนุสญัญาขอ้ ๒๙:  เร่ือง การใหอ้าํนาจศาลโลกในการตดัสินกรณีพิพาท   

 
หลงัจากลงนามเป็นภาคี นั้นประเทศไทยไดท้าํการพฒันากฎหมายและ

กฎระเบียบของรัฐมาตลอด จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัสามารถยกเลิกขอ้สงวนไดแ้ลว้ ๕ ขอ้ คือ ขอ้ ๗ 
ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ และ ขอ้ ๑๕  คงเหลือขอ้สงวนอีก ๒ ขอ้ คือ ขอ้ ๑๖ และขอ้ ๒๙ 

หลกัการของอนุสญัญา CEDAW ประกอบดว้ย 
- ความเสมอภาค (Equality) 
- การไม่เลือกปฏิบติั (Non Discrimination) 
- พนัธกิจของรัฐ (State Obligation) ซ่ึงไดแ้ก่ 
๑)  สตรีตอ้งไดรั้บสิทธิพื้นฐานในดา้นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกบับุรุษใน

ดา้นกฎหมาย สุขภาพ การศึกษา การจา้งงาน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเป็นผูแ้ทนของรัฐบาล 
และการมีส่วนร่วมในองคก์รระหวา่งประเทศ 

๒)  สตรีตอ้งไดรั้บโอกาสและสามารถเขา้ถึงทรัพยากรเท่าเทียมกบับุรุษ 
๓)  สตรีตอ้งไดรั้บผลประโยชน์จากกระบวนการพฒันา อยา่งเป็นธรรม

และเท่าเทียมกบับุรุษ 
๔)  รัฐต้องคุ้มครอง สนับสนุน และดําเนินการให้ผูห้ญิงได้รับสิทธิ

พื้นฐานในดา้นต่างๆ ขา้งตน้ 
กลไกในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามพนัธกรณีไดถู้กกาํหนดไวใ้น

อนุสญัญาขอ้ ๑๘ ซ่ึงกาํหนดใหรั้ฐภาคีเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการปฏิบติัตามอนุสัญญาฯ ต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติ ภายในหน่ึงปีนับตั้งแต่อนุสัญญาฯ เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ และหลงัจากนั้น
อย่างน้อยทุกๆ ๔ ปี รายงานดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณาโดยคณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการ
เลือกปฏิบติัต่อสตรี 



๑๕ 
 

๒.๑.๒ ปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบติัการเพื่อความกา้วหน้าของสตรี (Beijing 
Declaration and Platform for Action) 

สหประชาชาติไดจ้ดัการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยเร่ืองสตรี คร้ังท่ี ๔  ณ กรุง
ปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ซ่ึงการประชุมดงักล่าวไดมี้การออก
ปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบติัการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี  และได้มีการรับรองและแสดง
เจตนารมณ์ท่ีจะปฏิบติัตามพนัธกรณีต่างๆ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๘๙ ประเทศ โดยเนน้การ
ส่งเสริมความเสมอภาค การพฒันา และสันติภาพ  ซ่ึงระบุประเด็นปัญหาของสตรีท่ีตอ้งดาํเนินการ
เร่งด่วนในดา้นต่างๆ ๑๒ประเด็น ไดแ้ก่  ๑) สตรีกบัความยากจน  ๒) การศึกษาและฝึกอบรมของ
สตรี  ๓) สตรีกบัสุขภาพ  ๔)   ความรุนแรงต่อสตรี   ๕) สตรีและความขดัแยง้ท่ีใชอ้าวุธ  ๖) สตรี
กบัเศรษฐกิจ  ๗) สตรีกบัอาํนาจและการตดัสินใจ  ๘) กลไกสถาบนัเพื่อความกา้วหนา้ของสตรี ๙) 
สิทธิมนุษยชนของสตรี  ๑๐) สตรีกบัส่ือมวลชน  ๑๑) สตรีกบัส่ิงแวดลอ้ม  และ ๑๒) เด็กหญิง  โดย 
วตัถุประสงคห์ลกัของแผนปฏิบติัการปักก่ิงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของกฎบตัร
สหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ คือ การเสริมสร้างพลงัความแขง็แกร่งใหแ้ก่สตรี  การ
ดาํเนินการใหส้ตรีทุกคนไดรั้บการคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชนและบรรลุถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานอยา่ง
สมบูรณ์อนัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งในการเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี  และเห็นว่าความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายเป็นเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและเป็นเง่ือนไขหน่ึงของความเป็นธรรมในสังคม  
และเป็นเง่ือนไขพื้นฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับความเสมอภาค การพฒันา และสนัติภาพ    

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติไดแ้สดงเจตนารมณ์และยืนยนัถึง
พนัธกรณีท่ีจะปฏิบัติตามแผนปฏิบติัการดังกล่าว  เพื่อนําไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจังและเป็น
พื้นฐานในการลดความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย  อีกทั้งเป็นการเร่งรัดส่งเสริมความกา้วหนา้
ของสตรี  โดยบูรณาการเขา้ในแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) 

๒.๑.๓ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ  (Millennium 
Development Goals – MDGs) 

  เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ เป็นผลมาจากการ
ประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษขององคก์ารสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ๑๘๙ ประเทศไดใ้หป้ฏิญาณท่ีจะ
ปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายแห่งการนาํประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมการพฒันาคนและลดช่องว่างของการพฒันา ภายในระยะเวลา ๑๕ ปี 
คือ นบัจากปี ๒๕๔๓ ไปจนถึงปี ๒๕๕๘ ปฏิญญาแห่งสหสัวรรษไดว้างรากฐานค่านิยมสากลของ



๑๖ 
 

การพฒันามนุษยท่ี์ย ัง่ยนืท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลาง ๖ ประการ (สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัวและ
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒) คือ  ๑) เสรีภาพในการมีชีวิต
อยู่อย่างปราศจากความหิวและความกลวั  ๒) ความเสมอภาค ทั้งในเร่ืองเพศและโอกาสในการ
พฒันา  ๓) ความสมานฉนัทท่ี์อยูบ่นหลกัความเท่าเทียมและเป็นธรรม  ๔)  ความอดทนกลั้นต่อ
ความแตกต่างในความเช่ือ วฒันธรรม และภาษา  ๕) ความเคารพธรรมชาติในการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และ ๖) ความรับผดิชอบร่วมกนัในการจดัการระบบเศรษฐกิจโลกและการพฒันาสังคม 
โดยเป้าหมายการพฒันาดงักล่าวมีการกาํหนดเป้าหมายหลกั (goals) ๘ ประการ  เป้าหมาย (targets)  
๑๘ เป้าหมาย  ตวัช้ีวดั (indicators) ๔๘ ตวัช้ีวดั  

เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษของสหประชาชาติประกอบดว้ยเป้าหมายหลกั
(goals) ๘ ประการดงัน้ี  ๑) ขจดัความยากจนและความหิวโหย ๒) ใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา  ๓) ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี ๔) ลดอตัราการ
ตายของเด็ก  ๕) พฒันาอนามยัเจริญพนัธ์ุ  ๖) ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสาํคญัอ่ืนๆ ๗) รักษา
และจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  ๘) ส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนเพื่อการพฒันาในประชาคมโลก  

ปัจจุบนัในประเทศไทย พบว่าการพฒันาในบางประเด็นมีความกา้วหน้า
มากกว่าเป้าหมายท่ีกาํหนด เช่น เป้าหมายเก่ียวกบัการลดสัดส่วนประชากรท่ีหิวโหยลงคร่ึงหน่ึง 
และในเป้าหมายท่ี ๘ ส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนเพื่อการพฒันา ประเทศไทยก็บรรลุเป้าหมาย และ
เป็นประเทศแรกท่ีทาํรายงานผลการดาํเนินการเสนอสหประชาชาติ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศ
ไทยจึงไดก้าํหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัการพฒันาท่ีทา้ทายยิ่งข้ึน เรียกว่า MDGs Plus สําหรับ
ประเดน็ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูห้ญิง คือ เป้าหมาย
ท่ีสามอนัเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัท่ีสําคญัของการพฒันาแห่งสหัสวรรษ โดยท่ีประเทศไทย
สามารถดาํเนินการบรรลุตวัช้ีวดัเกือบหมดแลว้ ประเทศไทยจึงไดเ้สนอตวัช้ีวดัในการเพิ่มสัดส่วน
ของผูห้ญิงในการตดัสินใจเป็นสองเท่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เป็นเป้าหมายท่ีทา้ทาย (สาํนกังาน
กิจการสตรีและครอบครัว และ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒) 

 
๒.๒  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กบัความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 

นับตั้งแต่เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นตน้มา  ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในดา้นกฎหมาย 
ไดมี้ความกา้วหนา้มาโดยลาํดบั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้
บญัญติัใหห้ญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๑๗



๑๗ 
 

เป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๑๗ ท่ีนําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ของสถานภาพทางกฎหมายของสตรี โดยมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี
บัญญัติไว้ว่า ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพอันเป็นการฝ่าฝืน
เจตนารมณ์ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทาํมิได ้และมาตรา ๒๓ บญัญติัให้รัฐบาลตอ้ง
ทบทวนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นการเลือกปฏิบติัต่อสตรีเพศให้เสร็จส้ินภายในเวลา
สองปี  แต่รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดถู้กยกเลิกเน่ืองจากการรัฐประหารในปี พ.ศ.  ๒๕๑๙  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้โอกาสสตรีเท่าเทียมกบับุรุษในการศึกษา การเมือง
และกิจกรรมสาธารณะ แต่การให้ความสําคญัต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างชัดเจน 
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ี
รับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคท่ีรับการคุม้ครองจากรัฐธรรมนูญอยา่งเสมอกนั
ดว้ยไม่กีดกนัเลือกปฏิบติัสาเหตุทางเพศ  นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงับญัญติัห้ามมิให้มีการปฏิบติัท่ี
ไม่เป็นธรรม และมาตรการบญัญติัท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช ้
สิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัไม่เป็นธรรม (สาํนกังาน
กิจการสตรีและครอบครัวและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๒) ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทยไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงหลกัสิทธิความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายยงัไดรั้บการ
บญัญติัไวเ้หมือนเดิม โดยสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรา ๔ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากาํเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ใน
ความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั 

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

 การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทาํมิได ้

 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม 



๑๘ 
 

มาตรา ๓๒ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม... (๖) เด็ก เยาวชน สตรี

ผูสู้งอายุ หรือ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในการดาํเนินกระบวน
พิจารณาคดีอยา่งเหมาะสม และยอ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัความรุนแรง
ทางเพศ 

มาตรา ๕๒ เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง
จากรัฐ ให้ปราศจากการใชค้วามรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิไดรั้บการบาํบดั
ฟ้ืนฟใูนกรณีท่ีมีเหตุดงักล่าว 

มาตรา ๘๐ รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การ 
ศึกษา และวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดู 
และใหก้ารศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็น
ปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผู ้
ยากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งพา
ตนเองได ้

มาตรา ๘๑ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
ดงัต่อไปน้ี 

 (๕) สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรภาคเอกชนท่ีให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

มาตรา ๘๔ รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 
 (๗) ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ คุม้ครองแรงงานเด็กและ

สตรี จดัระบบแรงงานสัมพนัธ์และระบบไตรภาคีท่ีผูท้าํงานมีสิทธิเลือกผูแ้ทนของตน จดัระบบ
ประกนัสังคม รวมทั้งคุม้ครองใหผู้ท้าํงานท่ีมีคุณค่าอยา่งเดียวกนัไดรั้บค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั 

มาตรา ๘๗ รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน...
ดา้นต่างๆ 

 (๔)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง และจดัให้
มีกฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง... 

 วรรคสุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ี ตอ้งคาํนึงถึง
สดัส่วนของหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 



๑๙ 
 

มาตรา ๙๗ การจดัทาํบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง สาํหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วน... ตอ้งคาํนึงถึงโอกาส สัดส่วนท่ีเหมาะสม และ
ความเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงและชาย 

มาตรา ๑๑๔ ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดาํเนินการสรรหาบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสมจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากองคก์รต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาชีพและภาคอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัการตามอาํนาจหน้าท่ีของวุฒิสภาเป็นสมาชิก
วฒิุสภาเท่าจาํนวนท่ีจะพึงมีตามท่ีกาํหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหน่ึง 

 ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหค้าํนึงถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ 
หรือประสบการณ์ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานของวุฒิสภาเป็นสาํคญั และให้คาํนึงถึง
องคป์ระกอบจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั โอกาสและความเท่า
เทยีมกนัทางเพศ สดัส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหน่ึงท่ีใกลเ้คียงกนัรวมทั้งการใหโ้อกาส
กบัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมดว้ย 

มาตรา ๑๕๒  การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรวินิจฉัย
ว่ามีสาระสําคญัเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแ้ทน 
ราษฎรมิไดพ้ิจารณาโดยกรรมาธิการเตม็สภา ให้สภาผูแ้ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัข้ึน 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รเอกชนเก่ียวกบับุคคลประเภทนั้น มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของ
จาํนวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งน้ี โดยมีสัดส่วนหญงิและชายทีใ่กล้เคยีงกนั 

 
๒.๓ แผนพฒันาสตรี 

ประเทศไทยมีการดาํเนินงานดา้นสตรีอยา่งชดัเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยไดบ้รรจุ
ประเด็นการพฒันาสตรีเป็นคร้ังแรกไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๑๕-๒๕๑๙) และต่อมาไดมี้การจดัทาํแผนพฒันาสตรีฉบบัแรกข้ึน คือ แผนพฒันาสตรีระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔) ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํแผนพฒันาสตรีระยะ ๕ ปี ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) และฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. 
๒๕๓๐-๒๕๓๔) การส่งเสริมงานดา้นสตรีของไทยนับว่าสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีองค์การ
สหประชาชาติประกาศใหปี้ ๒๕๑๘ เป็นปีสตรีสากล และปี ๒๕๑๙–๒๕๒๘ เป็นทศวรรษสตรีเพื่อ
ความเสมอภาพ การพฒันา และสันติภาพ เพื่อใหท้ัว่โลกตระหนกัถึงความสาํคญัของสตรีและให ้
แต่ละประเทศสนใจงานพฒันาสตรีมากยิ่งข้ึน โดยองคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมระดบัโลก 
วา่ดว้ยเร่ืองสตรีเป็นระยะๆ เพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานของประเทศสมาชิก  



๒๐ 
 

หลงัจากจดัตั้งคณะกรรมการและส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) เป็น
องคก์รถาวรระดบัชาติดา้นสตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมี้การทบทวนแผนพฒันาสตรีระยะยาว (พ.ศ. 
๒๕๒๕-๒๕๔๔) และจดัทาํนโยบายและแผนงานหลกัสตรีระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๔) เป็นแผน
ระยะยาวฉบบัท่ีสอง ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นฐานในการจดัทาํแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. 
๒๕๓๕-๒๕๓๙) และฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) โดยแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี ๘ ไดพ้ิจารณาครอบคลุมถึงอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ของสหประชาชาติ ซ่ึงไทยเขา้เป็นภาคีเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และปฏิญญาและแผนปฏิบติัการปักก่ิง
เพื่อความกา้วหนา้ของสตรีจากการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยเร่ืองสตรี คร้ังท่ี ๔ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหพ้นัธกรณีสากลท่ีประเทศไทยไดร่้วมใหก้ารรับรองมีผล
ในทางปฏิบติั    

และต่อเน่ืองมาในแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)
เนน้การพฒันาใหส้ตรีทุกคนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพในทุกดา้น สามารถพึ่งตนเองไดมี้คุณภาพชีวิต
ท่ีดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขตลอดช่วงอาย ุ มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาและตดัสินใจใน
ทุกระดบั ไดรั้บการคุม้ครองจากครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค
รวมทั้งไดรั้บประโยชน์จากการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและละเอียดอ่อนในเร่ืองมิติหญิงชาย
โดยจดัทาํบนหลกัการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีบญัญติัรับรอง
สิทธิและความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน อนุสญัญาว่าดว้ย
การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบติัการ
และขอ้เสนอแนะในการริเร่ิมแนวทางใหม่เพื่อดาํเนินการตามปฏิญญาและแผนปฏิบติัการปักก่ิงจาก
ผลการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษ คร้ังท่ี ๒๓ เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๔๓ เพื่อทบทวน
การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการปักก่ิงในช่วง ๕ ปี โดยคาํนึงถึงการประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบั
บริบทของสังคมไทย และเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการเสริมสร้างความเสมอ
ภาคและความกา้วหนา้ของสตรี รวมทั้งคาํนึงถึงความชดัเจนของแผน   

แผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔) มีความแตกต่างจากแผนพฒันาสตรีฯ ฉบบัท่ีผ่านมา กล่าวคือ ไดก้าํหนด
ยทุธศาสตร์หลกัท่ีมุ่งเนน้การปรับเปล่ียนเจตคติในสังคมไทย โดยการจดัทาํแผนยงัคงยึดหลกัการ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐๒ ซ่ึงเป็นกรอบสาํคญัในการประกนัศกัด์ิศรี
                                                 
๒ การจดัทาํแผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

ดาํเนินการภายใตแ้นวคิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีบงัคบัใชใ้นขณะนั้น 
 



๒๑ 
 

และคุณค่าความเป็นมนุษย ์ และความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผา่นมา 
สตรีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาหลายดา้นแต่ยงัไม่มีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในระดบัตดัสินใจ
เท่าท่ีควร ทั้งในดา้นการเมืองและการบริหาร เจตคติเชิงลบต่อสตรีท่ีหยัง่รากอยูใ่นสังคมไทย
ก่อใหเ้กิดปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และปัญหาต่างๆ ในสังคม เช่น ปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรี ปัญหาการคา้มนุษย ์เป็นตน้   

นอกจากน้ี ยงัยดึหลกัการและพนัธะสัญญาท่ีใหไ้วก้บัประชาคมโลกเป็นกรอบและ
แนวทางในการดาํเนินการ ไดแ้ก่   ๑) หลกัการ ๓ ประการของอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ คือ การส่งเสริมใหเ้กิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่สตรีใน
การเขา้ถึงทรัพยากร การรับบริการพื้นฐาน และการไดรั้บประโยชน์อยา่งเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง 
และการไม่เลือกปฏิบติัต่อสตรี ถือเป็นพนัธกรณีท่ีรัฐตอ้งดาํเนินการ  ๒) ขอ้เสนอแนะทัว่ไปของ
อนุสัญญาและสรุปขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี ในมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เพื่อใหรั้ฐนาํไปดาํเนินการ  ๓) ปฏิญญาและแผนปฏิบติัการปักก่ิง
เพื่อความกา้วหนา้ของสตรี ซ่ึงครอบคลุมประเด็นสตรีท่ีน่าห่วงใย ๑๒ ประเด็น  ๔) ปฏิญญาแห่ง
สหสัวรรษ ซ่ึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และส่งเสริมบทบาทสตรี
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเป็นเป้าหมายท่ีทา้ทายซ่ึงรัฐบาลตอ้งการให้บรรลุ
ภายในปี ๒๕๔๙ และ ๕) กฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ    

 ดงันั้น เป้าประสงคห์ลกัของแผนพฒันาสตรีฯ ฉบบัท่ี ๑๐ น้ี จึงประสงคใ์หมี้การ
ปรับเปล่ียนเจตคติของคนในสังคมให้เขา้ใจถึงศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย ์ ความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงและชาย ในการเสริมสร้างและปรับเปล่ียนเจตคติดงักล่าว จาํเป็นตอ้งมีกลไกท่ีเขม้แขง็
มาดาํเนินการและประสานการขบัเคล่ือนให้เป็นไปตามแผนพฒันาสตรีฯ โดยอาศยัความเขม้แขง็
ของกลไกเชิงสถาบนัระดบัชาติ ทอ้งถ่ิน ภาคประชาสังคม เสริมสร้างศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน และ
พฒันากลไกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสตรี ได้แก่  การมีขอ้มูลจาํแนกเพศ  การเสริมสร้างศักยภาพ
ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) และเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFPs) และอาศยักระบวนการ กลไก และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ปรับปรุงแกไ้ข เสนอกฎหมายใหม่ รวมทั้งกาํหนดมาตรการจูงใจ และมีมาตรการพิเศษแก่กลุ่มท่ีน่า
ห่วงใยเป็นพิเศษ ตลอดจนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน เช่น 
ภาครัฐ ภาคการเมือง  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ส่ือ สถาบนั
ครอบครัว สถาบนัการศึกษา  และสถาบนัศาสนาในการให้ความรู้เพื่อปรับเปล่ียนเจตคติ เฝ้าระวงั
เตือนภยั ป้องกนัและคุม้ครองสตรีจากการถูกกระทาํรุนแรง  และเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ตรี
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ไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง จนถึง
ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้แผนพฒันาสตรีทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งส้ิน ๘ ฉบบั 
 
๓.  การดําเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชายในภาครัฐ 
 

ในกระบวนการดาํเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนั้น  สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัวเป็นหน่วยงานหลกั ท่ีทาํหน้าท่ีผลกัดนัและส่งเสริมนโยบายในหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ งหมด  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทั้ งในระดับภายใน
หน่วยงานเอง  และในการพฒันามิติต่างๆ กบัประชาชนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานในระดบั
ภายนอก 

 
๓.๑  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

หญงิชายในระบบราชการ 
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวง

การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์ ทาํหน้าท่ีเป็นองค์กรหลกัในการกาํหนดนโยบาย 
แผนงาน การส่งเสริมและประสานงาน การพฒันาศกัยภาพ การคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิสตรี และการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไดรั้บการจดัตั้งข้ึน
จากการปฏิรูประบบราชการเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยรวมหน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั
เข้ามาอยู่ด้วยกัน ประกอบด้วย หน่วยงาน ๓ แห่งคือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ (สํานักงาน กสส.) สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นกลไก
ระดบัชาติดา้นการส่งเสริมการพฒันาสตรี และหน่วยงานอีก ๒ แห่ง คือ กรมประชาสงเคราะห์  
และกรมการพฒันาชุมชน มีการถ่ายโอนภารกิจเฉพาะด้านสตรีและครอบครัว และบุคลากร
บางส่วนมาเท่านั้น  

วิสัยทศัน์ เป็นหน่วยงานหลกัระดบัชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
และความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว 

สาํหรับภารกิจของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ในดา้นการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย มีดงัน้ี 

(๑) ศึกษาวิจยัและสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการเสนอนโยบาย มาตรการ กลไก และ
แนวทางการพฒันาสถานภาพสตรี  การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การคุม้ครองและ
พิทกัษสิ์ทธิสตรีและการพฒันาสถาบนัครอบครัว 
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(๒) สร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจในการบูรณาการมิติหญิงชายและมิติดา้นครอบครัว
เพื่อการส่งเสริมสถานภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายการคุม้ครองและ
พิทกัษสิ์ทธิสตรีและการพฒันาสถาบนัครอบครัว แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รสตรี องคก์รชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๓) ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาสถานภาพสตรี การส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการพฒันาสถาบนัครอบครัวของประเทศไทย ตลอดจน
รายงานผลต่อรัฐบาล  

(๔) เป็นศูนยป์ระสานขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาสถานภาพสตรี 
(๕) เป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสาํนกังานกิจการ

สตรีและสถาบนัครอบครัว 
(๖) กาํหนดท่าทีและบทบาทการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ  และ

ส่งเสริม  สนบัสนุน  ผลกัดนัใหมี้การดาํเนินการตามพนัธกรณี  ขอ้ตกลง  และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวกับสตรี ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
ปฏิญญาและแผนปฏิบติัการปักก่ิงเพื่อความกา้วหนา้ของสตรี (Beijing Platform for Action) และ
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) 

สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ภายใตส้ํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว ดาํเนินภารกิจดงักล่าวขา้งตน้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ดงัน้ี 

๑) กลุ่มการพฒันามาตรการ กลไก 
  ทาํหนา้ท่ีเสนอแนะผลกัดนันโยบาย  แนวทางมาตรการกลไก ตลอดจนมาตรฐาน

ในการพฒันาศกัยภาพการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิสตรี  และการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๒)  กลุ่มการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิสตรี 
 ทาํหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์  ผลกัดนั  ใหมี้การทบทวนหรือแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย

ท่ีเลือกปฏิบติัต่อสตรี  กาํหนดระบบและแนวทางเพ่ือการคุม้ครองสิทธิสตรี  กระตุน้และรณรงคใ์ห้
ทุกภาคส่วนของสงัคมไดต้ระหนกัในสิทธิมนุษยชนของสตรี  และปรับเปล่ียนทศันคติดั้งเดิมท่ีมีต่อ
สตรี 

๓)  กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย 
 ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการพฒันาเคร่ืองมือและเป็นกลไกหลกัระดบัชาติในการบูรณาการ

มิติหญิงชาย  เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
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๔) กลุ่มการวิจยัและสารสนเทศ 
  ทาํหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาวิจยั  พฒันาตวัช้ีวดัสถานภาพสตรี รวบรวมขอ้มูล 

ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการศึกษาพฒันาศกัยภาพและสถานภาพสตรี 
รวมถึงส่งเสริมการจดัทาํสารสนเทศเพ่ือสร้างความเขา้ใจเร่ืองมิติหญิงชายแก่สงัคม 

การดาํเนินการของสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ได้ดาํเนินการในการ
พฒันาศกัยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ตลอดจนการบูรณาการมิติหญิงชาย  
พิทกัษแ์ละคุม้ครองสิทธิสตรี รวมถึงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศของสตรี ดงัน้ี 

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ทั้ งในระดับท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศ โดยระดบัทอ้งถ่ิน ดาํเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมืองทอ้งถ่ิน  
ดว้ยการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผูน้าํสตรีและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล (ส.อบต.) รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ทั้ง ๔ ภูมิภาค และ
ในระดบัประเทศ ไดด้าํเนินการรณรงคส่์งเสริมใหส้ตรีลงสมคัรเลือกตั้ง สส. และ สว. 

๒) การพฒันาองค์ความรู้  ให้แก่เจา้หน้าท่ีตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งของ
เครือข่ายดา้นมิติหญิงชายกบัผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 
Officers – CGEOs) และศูนยป์ระสานงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(Gender  Focal  Points – GFPs) ของ ๑๙ กระทรวง  ๑๓๑ กรม  ๔ องคก์รอิสระ  เพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งในการปฏิบติังาน 

๓) การจดัทาํคู่มือในเร่ืองมิติหญิงชาย  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบต่างๆ 
ไดแ้ก่ หนงัสือ คู่มือ แผ่นพบั โปสเตอร์ วีดิทศัน์ ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี เผยแพร่ให้กบัหน่วยงาน
ต่างๆ 

๔) การดําเนินงานเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ได้แก่ การริเร่ิมผลักดันให้มี
กฎหมาย ท่ีส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกนั การสร้างเคร่ืองมือช้ีวดัสิทธิในการเจริญพนัธ์ุ การ
พฒันาระบบคุม้ครองสิทธิสตรีในชุมชน การเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อการคุม้ครองสิทธิสตรี การสร้าง
ความตระหนักเร่ืองสิทธิมนุษยชนสตรีกับกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการยุติธรรม  และการ
ปรับเปล่ียนทศันคติผูน้าํสตรีเร่ืองความรุนแรงต่อสตรี 

๕) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อใช้
ประเมินสถานการณ์ความกา้วหนา้ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ความเหล่ือมลํ้าทางเพศ  
รวมถึงสถานภาพหญิงชายในสงัคม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข 

๖) การจัดทาํเว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (http://www. 
woman-family.go.th/ /GenderNew/main/html) และเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลกลางดา้นการส่งเสริมความ
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เสมอภาคหญิงชาย (www.gender.go.th) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน สาระน่ารู้ดา้นสตรี  
บรรณานุกรมงานวิจยัดา้นสตรี ขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย องค์
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองมิติหญิงชาย ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ในสังคมไทย โดยใชมุ้มมองมิติ
หญิงชาย 

๗) การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงบทบาทของสตรี อาทิ 
กิจกรรมวนัสตรีสากล  (วนัท่ี ๘ มีนาคมของทุกปี)  กิจกรรมวนัสตรีไทย (วนัท่ี ๑ สิงหาคมของทุกปี)  
เป็นตน้ 

๘) การดาํเนินการตามพนัธกิจระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมาธิการ
ว่าดว้ยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) การประชุมเครือข่าย
ประสานงานดา้นการบูรณาการบทบาทหญิงชายภายใตก้รอบเอเปค (Gender Focal Point Network– 
GFPN) และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดา้นสตรี (ASEAN Committee Woman: ACW) 

 
๓.๒  การขับเคลือ่นกระบวนการการส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชาย 

กลไกภาครัฐระดบัชาติท่ีดูแลเร่ืองของสตรีและความเสมอภาค และมีหนา้ท่ีโดยตรง
ต่อการกาํหนดนโยบาย แผนและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ไดมี้
การจดัตั้งในรูปคณะกรรมการ/อนุกรรมการ มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ (เมทินี  พงษเ์วช, ๒๕๕๒) ต่อมา
ไดมี้การออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการส่งเสริมและประสานงานสตรี
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยกาํหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
(กสส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน 
รองปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการประกอบด้วยผูแ้ทนส่วน
ราชการต่างๆ ๑๓ แห่ง องคก์รพฒันาเอกชน ๒ แห่ง  และกรรมการอ่ืนท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก
ไม่เกิน ๑๐ คน ทาํหน้าท่ีเสนอนโยบายและแผนหลกัเก่ียวกบัการส่งเสริมสถานภาพสตรีต่อคณะ 
รัฐมนตรี โดยให้มีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (สํานักงาน 
กสส.) สังกดัสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าท่ีหลกั คือ พิจารณา
เสนอความเห็นต่อ กสส. ใหมี้การปรับปรุงกฎหมายในการส่งเสริมกิจกรรม บทบาทและสถานภาพ
สตรี ศึกษา รวมทั้งประสานงานกบัส่วนราชการ องคก์รของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการ
สนบัสนุนช่วยเหลือเก่ียวกบังานพฒันาสตรี (ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ, ๒๕๓๔)  



๒๖ 
 

 ต่อมาในปี ๒๕๔๕ มีการปฏิรูปกระทรวงทบวงกรม กลไกระดบัชาติ คือสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (สาํนกังาน กสส.) ท่ีทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัสตรี
นั้น ไดมี้การปรับโครงสร้าง และใชช่ื้อใหม่ว่าสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) มี
ฐานะเทียบเท่ากรม สังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(เมทินี  พงษเ์วช, 
๒๕๕๒)  ผลของการปรับหน่วยงานจากสํานักงาน กสส. มาเป็น สค. คร้ังน้ีไดท้าํให้สํานักงาน
กสส. มีการปรับเปล่ียนในเชิงแนวคิดและแนวทางการดาํเนินการพฒันาสตรี เป็นคร้ังแรกท่ีคาํว่า  
“ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย” ไดรั้บการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นภารกิจของภาครัฐ 
(มาลี  พฤกษพ์งศาวลี, ๒๕๕๒) โดยสะทอ้นให้เห็นจากการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึน
ใหม่ โดย สค. ไดแ้บ่งออกเป็น ๒ สาํนกัใหญ่คือ สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และสาํนกั
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว  และได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีและสถาบนัครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานสตรี และสถาบนัครอบครัวแห่งชาติ (กสค.) ประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็น
รองประธานกรรมการ และผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ส่วนกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนส่วนราชการต่างๆ ๑๘ แห่ง และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสิบคน ซ่ึงในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานดา้นการส่งเสริม
และพฒันากิจการของสตรีและครอบครัว อยา่งนอ้ยหา้คนเป็นกรรมการ โดย กสค. มีหนา้ท่ีท่ีสาํคญั  
คือ เสนอนโยบายและแผนหลกัเก่ียวกบัการส่งเสริมศกัยภาพสตรี ความเสมอภาค ความเป็นธรรม
ของหญิงและชาย และความมัน่คงของสถาบนัครอบครัวต่อคณะรัฐมนตรี และใหส้าํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว ทาํหนา้ท่ีเป็นสาํนกังานเลขานุการของ กสค. 

 
ดงันั้น กลไกในการขบัเคล่ือนกระบวนการการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน

ภาครัฐในภาพรวม ประกอบดว้ยกลไกสาํคญั ๓ ส่วนใหญ่ๆ (ดูรูปท่ี ๒.๑ ประกอบ)  คือ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
กลไกหลกัในการขับเคลือ่นกระบวนการการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี ๒.๑ กลไกหลกัในการขบัเคล่ือนกระบวนการการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
 
 

๓.๒.๑ กลไกหลกัในการขบัเคล่ือนกระบวนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   
- คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัว

แห่งชาติ (กสค.) 
- กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) 
- สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) 
- สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (สญช.) 

๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการภายใตค้ณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีและ
สถาบนัครอบครัวแห่งชาติ ท่ีรับผดิชอบงานดา้นสตรี  ไดแ้ก่   

- คณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย 
- คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิตดา้นสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ 
- คณะอนุกรรมการเพื่อขจดัความรุนแรงท่ีมีต่อเดก็และสตรี 
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้าง

โอกาสทางการศึกษาของสตรี 
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร 

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี
และสถาบนัครอบครัวแห่งชาติ (กสค.) 

กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์

ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง 
บทบาทหญิงชายกระทรวง/กรม 

Chief Geder Executive 
Officers - CGEOs 

สาํนกังานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว 

 

สาํนกังาน 
เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดา้นต่างๆ
-  เศรษฐกิจและการศึกษา 
-  การเมืองและการบริหาร 
-  อนามยัเจริญพนัธ์ุ 
-  ความรุนแรง 
-  กฎหมาย 
ฯลฯ 

ศูนยป์ระสานงานดา้น 
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

(Gender Focal Points-GFPs 

สาํนกังาน
ความเสมอภาคหญิงชาย 

 
กลุ่มการส่งเสริม 

การบูรณาการมิติหญิงชาย 



๒๘ 
 

- คณะอนุกรรมการจดัทาํแผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

- คณะอนุกรรมการติดตามการดาํเนินงานและจดัทาํรายงานตามอนุสัญญา
ว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All forms  
of  Discrimination Against Women – CEDAW) ฉบบัท่ี ๖-๗ (ฉบบัรวม) 

๓.๒.๓ กลไกในการขับเคลือ่นการส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชายในระบบราชการ 
- ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) จาํนวน ๑๙ 

กระทรวง ๑๓๑ กรม ๔ หน่วยงานอิสระ 
- ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFPs) จาํนวน 

๑๙ กระทรวง ๑๓๑ กรม ๔ หน่วยงานอิสระ 
         

ในปี ๒๕๕๑ ไดมี้ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการส่งเสริมและประสานงาน
สตรีแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑  จดัตั้งคณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรี
แห่งชาติ (กยส.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง  และมีผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวเป็นกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีมีผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนสิบเอด็
คน และมีการกาํหนดวา่ในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง และใหน้ายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ผูท้รงคุณวฒิุคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง โดยใหส้าํนกังานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัวทาํหนา้ท่ีเป็นสาํนกังานเลขานุการของ กยส. นอกจากน้ี เพือ่ใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน จึงใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาสถานภาพสตรี (กสส.) ใหท้าํหนา้ท่ีดาํเนินการตาม
นโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงานระดบัชาติตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก กยส. และส่งเสริมใหมี้การ
พฒันา การวิจยั และการจดัการความรู้เก่ียวกบัสตรีอยา่งเป็นระบบ โดยรองประธาน กยส. คนท่ีสอง  
ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ เป็นประธานกรรมการ  ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเก่ียวกบัการเสริมสร้างความ
เสมอภาคหญิงชาย  มีระบบ  และไดมี้การพจิารณากลัน่กรองจากผูท้รงคุณวฒิุมากข้ึน (ดูรูปท่ี ๒.๒ 
ประกอบ)  คือ      

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
กลไกหลกัในการขับเคลือ่นกระบวนการการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  ๒.๒ กลไกในการขบัเคล่ือนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการ 
 
๓.๓  เป้าหมายด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชายในส่วนราชการ 

การกาํหนดเป้าหมายข้ึนอยู่กบัความพร้อมขององคก์าร จากการประชุมเชิงปฏิบติัการ
โครงการสร้างแม่แบบแผนกลยุทธ์ดา้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของสํานักงาน กพ. 
ระหว่างวนัท่ี ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ไดก้าํหนดเป้าหมายดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย      
ไวเ้ป็น ๓ ระยะ ดงัต่อไปน้ี 

๓.๓.๑ ระยะตน้  (ภายในระยะเวลา ๒ ปี) 
เป้าหมายท่ี ๑ การจาํแนกเพศฐานขอ้มูลทุกฐาน เช่น บุคลากรในองคก์ร และ

ผูรั้บบริการ 
เป้าหมายท่ี ๒ การพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการเก่ียวกบัเร่ืองบทบาทหญิง

ชาย  และการบูรณาการบทบาทหญิงชายอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
เป้าหมายท่ี ๓  การสร้างความตระหนักรับรู้ และเผยแพร่เก่ียวกบับทบาท

หญิงชาย ความเสมอภาคทั้งในและนอกส่วนราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 
เป้าหมายท่ี ๔ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีคาํนึงถึงบทบาทหญิงชาย และเอ้ือต่อ

ประสิทธิภาพของการทาํงานหญิงและชายอยา่งสูงสุด 

คณะกรรมการนโยบายยทุธศาสตร์
การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) 

กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์

ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง 
บทบาทหญิงชายกระทรวง/กรม 

Chief Geder Executive 
Officers - CGEOs 

สาํนกังานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว 

 

สาํนกังาน 
เลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมการ
พฒันาสถานภาพสตรี (กสส.) 

ศูนยป์ระสานงานดา้น 
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

(Gender Focal Points-GFPs 

สาํนกังาน
ความเสมอภาคหญิงชาย 

 
กลุ่มการส่งเสริม 

การบูรณาการมิติหญิงชาย 



๓๐ 
 

เป้าหมายท่ี ๕ องคค์ณะท่ีขา้ราชการตั้งข้ึนทาํหนา้ท่ีต่างๆ ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลมีสัดส่วนของหญิงชายท่ีเหมาะสม หรือเพศใดเพศหน่ึงไม่เกิน ๒ใน ๓ หรือ
สะทอ้นสดัส่วนของกลุ่มขา้ราชการหญิงชายท่ีเก่ียวขอ้ง  

เป้าหมายท่ี ๖ การจดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียงเพื่อการเสริมสร้างความ  
เสมอภาค  

๓.๓.๒  ระยะกลาง (ภายในระยะเวลา ๔ ปี) 
เป้าหมายท่ี ๑ มีนโยบายด้านความเสมอภาคระหว่างชายหญิงท่ีเป็น         

ลายลกัษณ์อกัษร โดยมีสาระมุ่งเนน้เจตจาํนงท่ีชดัเจนและแน่วแน่ 
เป้าหมายท่ี ๒  การวิเคราะห์บทบาทชายหญิงในโครงการของส่วนราชการ 
เป้าหมายท่ี ๓  การกาํหนดกลยทุธ์สร้างความเสมอภาค 
เป้าหมายท่ี ๔  การกาํหนดตวัช้ีวดัสถานภาพตามประเด็นต่างๆ ในระบบ

การติดตามผล การประเมินผลกระทบท่ีต่อหญิงและชายแยกจากกนั 
เป้าหมายท่ี ๕  กระบวนการและวิธีการในการเลือกสรรบุคคลเขา้ทาํงาน  

การพฒันา การเล่ือนตาํแหน่งปราศจากอคติทางเพศ/ การเลือกปฏิบติั   
เป้าหมายท่ี ๖  การเล่ือนตาํแหน่งสู่ระดบัหวัหนา้งานและนกับริหารนาํไปสู่

ความสมดุลในจาํนวนผูห้ญิงและผูช้าย สดัส่วนท่ีเท่ากนั 
เป้าหมายท่ี ๗  การประเมินสถานการณ์ระบุประเดน็หญิงชาย 

๓.๓.๓ ระยะสุดทา้ย (ภายในระยะเวลา ๕ ปี) 
เป้าหมายท่ี ๑ การสร้างเง่ือนไขให้ศกัยภาพบทบาทหญิงชายในการทาํงาน  

เป็นเกณฑใ์นการเขา้สู่ตาํแหน่งและการประเมินผล 
เป้าหมายท่ี ๒ นาํผลการวิเคราะห์บทบาทหญิงชายไปใชใ้นกระบวนการ

กาํหนดนโยบายและวางแผนงาน  
 

๓.๔ การสนับสนุนการดําเนินงานของกลไก (CGEOs/ GFPs)  
เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการท่ีตอ้งเป็นหน่วยนาํในการสร้างกระแสความเสมอภาค

ให้เป็นค่านิยมของสังคม โดยมีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวในฐานะกลไกระดบั 
ชาติทาํหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนกระบวนการการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว โดยอาศยักลไกท่ีตั้งในทุกกระทรวง/กรม คือ CGEOs และ GFPs ในการ
ดาํเนินงานท่ีผา่นมา สาํนกังาน ก.พ. แบ่งการดาํเนินการออกเป็น ๓ ระยะ ดงัต่อไปน้ี 



๓๑ 
 

๓.๔.๑ ระยะแรก (ปี ๒๕๔๕  - ๒๕๔๗)  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานจดัตั้งข้ึนใหม่หลงัการปฏิรูประบบราชการ การดาํเนินการดา้น
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความคาดหวงัทางสังคม ทศันคติ
ของบุคคลให้มีความตระหนัก และความเขา้ใจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงมีความจาํเป็นจะตอ้ง
สร้างองค์ความรู้ของบุคลากรในสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ด้านแนวคิดและ
นโยบายเป็นอนัดบัแรก โดยการสร้างองคค์วามรู้ดา้นความเสมอภาคหญิงชาย โดยใชก้ระบวนการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การเตรียมเป็นวิทยากร และเป็นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและการดาํเนินงานท่ี
คู่ขนานกนัไป  สํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ไดด้าํเนินการสร้างความเขา้ใจในทิศ
ทางการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างสถานภาพสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระบบ
ราชการ โดยการจดัสมัมนาฝึกอบรม ใหก้บั CGEOs และ GFPs เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว 

๓.๔.๒ ระยะท่ีสอง (ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘)  เป็นการสร้างความเขา้รู้ ความเขา้ใจ และ
ความเขม้แขง็ ให้กบัศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคชายหญิง (GFPs) สาํหรับหัวหนา้ศูนย์
ประสานงานฯ และเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในศูนยป์ระสานงานฯ  ทั้งน้ีการดาํเนินงานดังกล่าว 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ดาํเนินการร่วมกบัสํานักงาน ก.พ. ตลอดเวลาและ
ต่อเน่ือง  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนกั รับรู้ ปรับทศันคติ ในแนวคิด ประเด็นหรือสถานการณ์
เร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนกับผูห้ญิงในบริบทของสังคมไทยให้แก่บุคลากรท่ีจะต้องทาํหน้าท่ีในการ
ขบัเคล่ือนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม
มากยิง่ข้ึน  

๓.๔.๓ ระยะท่ีสาม (ปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙) เป็นการผลิตส่ือ เอกสารทางวิชาการ การ
สนบัสนุนวิทยากร การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชายให้กบัหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีไดรั้บการประสานขอรับการสนับสนุนเน่ืองจากหน่วยงาน
จะตอ้งมีการจดัทาํแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (แผนปฏิบติัการดา้น
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย) และการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับ
ขา้ราชการในหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

ในระยะต่อไป สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไดก้าํหนดกลยุทธ์การ
ดาํเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกบัส่วนราชการ ดงัน้ี 

๑)  การจดักลุ่มส่วนราชการ กระทรวง/ตามภารกิจหลกั และสถานการณ์ของสังคม
เพื่อส่วนราชการต่างๆ สามารถนาํประเด็นมิติหญิงชายไปใช้ในการกาํหนดแผนงาน/โครงการ/ 
งบประมาณ และสามารถส่งผา่นนโยบายไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 



๓๒ 
 

๒) การส่งเสริมส่วนราชการท่ีดาํเนินการดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   
มีการดาํเนินการในทุกขั้นตอนอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย เพื่อเป็นตวัอย่างท่ีดี (Best Practices) 
ใหแ้ก่ส่วนราชการอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางใหก้ารขบัเคล่ือนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  

๓)  การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั CGEOs และ GFPs โดยการจดัสัมมนา การฝึกอบรม 
การเสวนา การเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ และส่ือส่ิงพิมพ ์ดาํเนินการในลกัษณะการสร้าง
เครือข่าย ในการดาํเนินการร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

๔) การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวลัต่างๆ ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ท่ี
มีผลงานในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผู ้
ปฏิบติังาน 

๕)  การประชาสัมพนัธ์ ผลิตส่ือในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ปรับ
ทศันคติ เจตคติ ใหก้บัสงัคม ใหเ้กิดการรับรู้และหนกัในประเดน็มิติหญิงชาย 
 

๓.๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 
การสัมมนาเชิงปฏิบติัการเจา้หน้าท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย 

(GFPs) โดยสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ไดด้าํเนินการจดัข้ึน ๓ รุ่น ระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๑ ท่ีประชุมไดส้ะทอ้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานส่งเสริม
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย สรุปไดด้งัน้ี 

๓.๕.๑ ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) 
- ขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนโยกยา้ย

ผูบ้ริหารตามวาระ 
- ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสาํคญั เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจหลกัของหน่วยงาน 

๓.๕.๒ ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย (GFPs) 
- การดาํเนินงานไม่ไดรั้บความสนใจจากหน่วยงาน โครงการท่ีเสนอถูก

จดัลาํดบัความสาํคญัไวใ้นลาํดบัทา้ยและถูกตดังบประมาณ 
- การปรับเปล่ียนคณะทาํงานของศูนย์ประสานงานฯ ทาํให้ขาดความ

ต่อเน่ืองในการทาํงาน 
- การขาดวิทยากรท่ีมีองคค์วามรู้ ความเช่ียวชาญเร่ืองมิติหญิงชายในการ

ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 
 
 



๓๓ 
 

๓.๕.๓ บุคลากรของหน่วยงาน 
- ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองมิติหญิงชาย ทาํใหไ้ม่สามารถเช่ือมโยงกบั

ภารกิจของหน่วยงานได ้
- มีความเขา้ใจวา่เร่ืองมิติหญิงชายไม่ใช่ภารกิจหลกัของหน่วยงาน 

๓.๕.๔ รูปแบบการดาํเนินงาน 
- หน่วยงานท่ีเหมาะสมทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานฯ ควรเป็นสาํนกั/กอง ท่ี

มีภารกิจอยา่งไร 
- การรายงานผลการดาํเนินงานในแต่ละปี ท่ีกาํหนดให้รายงานภายในวนัท่ี 

๓๑ มกราคม ของทุกปี ไม่สอดคลอ้งกบัปีงบประมาณ 
- นอกจากน้ีหน่วยงานยงัไม่สามารถบูรณาการมิติหญิงชายกบัภารกิจของ

หน่วยงานและเช่ือมโยงกบัภารกิจของหน่วยงานในภูมิภาคได ้  
 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะพบว่ามีหลายหน่วยงานท่ีผลการดาํเนินงานยงัไม่มีความก้าวหน้า
เท่าท่ีควร แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาวิจยัหน่วยงานท่ีมีผลการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริม
ความเสมอภาคดีเด่นรวม ๙ หน่วยงานทั้งในดา้นโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีของ GFPs แนวทางการ
ดาํเนินงาน และการขยายผลการดาํเนินงาน เพื่อสรุปเป็นตวัอยา่งท่ีดี อนัจะเป็นแนวทางการทาํงาน
ใหแ้ก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ต่อไป 

และการท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายทั้ง ๙ ศูนย/์ หน่วยงานดีเด่น  
สามารถผลกัดนัใหด้าํเนินงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายมีความกา้วหนา้ไดน้ั้น คณะผูว้ิจยั
ถือวา่เป็นการสร้างนวตกรรมการเปล่ียนแปลงในองคก์ารประเภทหน่ึง ดงันั้นในการศึกษาวจิยัคร้ัง
น้ีจึงไดน้าํแนวคิดเร่ืองการบริหารการเปล่ียนแปลงมาเป็นกรอบในการศึกษาวจิยัดว้ย 
 
๔.  แนวคดิการบริหารการเปลีย่นแปลง 
 

กระแสโลกาภิวตัน์ สภาวะธุรกิจไร้พรมแดน และความกา้วหน้าในสังคมปัจจุบนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทาํให้องคก์ารหลายแห่งตอ้งปรับตวั ซ่ึงไม่ไดมี้ผลเพียงแค่การนาํพา
องคก์ารให้ผ่านพน้จากวิกฤติเท่านั้น แต่เป็นการนาํพาองคก์รไปสู่ความสําเร็จอีกดว้ย แนวคิดการ
บริหารการเปล่ียนแปลงจึงกา้วเขา้มามีบทบาทสําคญัเพื่อตอบสนองความตอ้งการการกา้วทนัการ
เปล่ียนแปลงขององคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน 

 



๓๔ 
 

๔.๑  ความหมาย  
การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) คือ การจดัการกบัองคป์ระกอบ

ต่างๆ ขององคก์าร ใหส้ามารถเรียนรู้ ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายนอก
และภายในองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารไดรั้บผลดี และลดผลกระทบในทางลบของการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
จะช่วยใหอ้งคก์ารอยูร่อดและเจริญกา้วหนา้ไปได ้โดยมีองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงท่ีจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกนัอย่างเป็นระบบ คือ เทคโนโลยี ระเบียบสังคม และ อุดมการณ์
(สาํนกังาน ก.พ., ๒๕๔๘) ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารเกิดจากปัจจยั ๒ ประเภท
ประกอบดว้ย                 

๔.๑.๑  ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัจากภายนอกองคก์ารซ่ึงเป็นแรงกดดนัหรือ
เป็นโอกาสทาํให้องค์การก้าวไปสู่การเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีหลายปัจจัยสถานการณ์ด้วยกัน เช่น 
สถานการณ์โลกท่ีมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจเสรี มีการจัดระเบียบโลกใหม่ การก้าวเข้าสู่สังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมความรู้ การต่ืนตวัดา้นจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์ของประเทศมีการปฏิรูปการเมืองและการศึกษา การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ภาครัฐท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบัความตอ้งการบริการจากภาครัฐท่ีมีมากข้ึน และสลบัซบัซอ้น
มากข้ึน แรงกดดนัท่ีทาํให้รัฐตอ้งมีขนาดเล็กและมีอาํนาจนอ้ย การบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สงัคมท่ีดี (Good Governance) ตอ้งใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง โปร่งใส    

๔.๑.๒  ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียน 
แปลงภายในองคก์าร มี ๔ ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่  ๑) การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์าร เช่น การลด
ขนาด การปรับอตัรากาํลงั ตาํแหน่ง  ๒) การเปล่ียนแปลงภารกิจหรือบทบาทขององคก์ารการเพิ่ม
บทบาทหน้าท่ีและบริการใหม่ ท่ีเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่เดิม ทาํให้ตอ้งมีส่วนงานหรือกระบวนการ
ทาํงานใหม่ รวมทั้งทกัษะความรู้ใหม่ๆ ท่ีตอ้งมีมากข้ึน  ๓) การเปล่ียนผูน้าํ ผูน้าํคนใหม่มกัจะนาํ
การเปล่ียนแปลงมาสู่องคก์รเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทาํงาน สภาพแวดลอ้มท่ีผูน้าํชอบหรือคุน้
ชิน  ๔) การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยี
การผลิตและการปฏิบติังาน และเทคโนโลยกีารบริหารงาน ซ่ึงเทคโนโลยดีงักล่าวทาํใหก้ระบวนการ
ทาํงานเปล่ียนรูปแบบใหมี้ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 
๔.๒  รูปแบบการเปลีย่นแปลง 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารจะมีอยู ่๔ รูปแบบ คือ   
๔.๒.๑  การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอยา่งชา้ๆ ทาํให้สมาชิกขององคก์าร

ปรับตวัตามโดยไม่รู้สึกวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 



๓๕ 
 

๔.๒.๒ การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีหวงัผลอย่างฉับพลนั
ทนัที ซ่ึงผูบ้ริหารมกัจะใช้อาํนาจและสั่งให้พนักงานปฏิบติัตามท่ีตนตอ้งการ โดยไม่คาํนึงถึง
ความรู้สึกหรือความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมกัจะเป็นการกระทาํตามความตอ้งการของ   
ฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว   

๔.๒.๓ การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นวิกฤติการณ์ เป็นปฏิกิริยาตอบโตเ้หตุการณ์วิกฤติ 
โดยมากมกัจะเกิดอยา่งเร่งด่วน  และ  

๔.๒.๔ การเปล่ียนแปลงแบบพฒันาองคก์าร เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีทาํอย่างเป็น
ระบบ มีการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนไวล่้วงหนา้ ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์ารเปล่ียนแปลงและพฒันา
ไปอยา่งเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอ่ืน โดยเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงเขา้มาร่วมมือกบัฝ่ายบริหารในการเปล่ียนแปลง  

ซ่ึงทุกการเปล่ียนแปลงนั้นยอ่มพบกบัความตึงเครียดและการต่อตา้นมากนอ้ยข้ึนอยู่
กบัระดบัการส่งผลกระทบต่อสมาชิกในองคก์าร การเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัทาํให้เป็นตน้เหตุ
แห่งความกดดนัและต่อตา้น ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะง่ายต่อการจดัการ
มากกว่า ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงองคก์ารในรูปแบบต่างๆ จะข้ึนอยูก่บัว่าผูบ้ริหารขององคก์ารนั้นจะ
นาํรูปแบบใดมาใช ้โดยควรคาํนึงถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเลือกใชก้าร
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามสภาพของส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัต่างๆ ในองคก์าร 

 
๔.๓ วฒันธรรมเพือ่ความเปลีย่นแปลง   

วฒันธรรมท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงองคก์ารท่ีเป็นกญุแจสาํคญั คือ 
๔.๓.๑ วฒันธรรมในการส่ือสาร เป็นหัวใจสําคญัของความสําเร็จในการเปล่ียน 

แปลง ซ่ึงจะตอ้งเป็นการส่ือสารแบบเปิด (Open-Style Communication) ท่ีมีการโตแ้ยง้เหตุผลกนั
อย่างเปิดเผย เน้นการส่ือสารไปท่ีวิสัยทศัน์และพนัธกิจ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ การ
สนับสนุน และการมีส่วนร่วมในพนัธกิจ หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะทาํให้การส่ือสารติดขัด เช่น การ
วิพากษว์ิจารณ์ตวับุคคล การเกบ็เร่ืองไวค้นเดียว หรือการพดูเทจ็ เป็นตน้ 

๔.๓.๒ วฒันธรรมในการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการปรับตวัเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา  จนเป็นความเคยชิน โดยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในองคก์ารและทาํหนา้ท่ีในการสอน
งานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 
 
 



๓๖ 
 

๔.๔   ผู้มีบทบาทสําคญัในการเปลีย่นแปลง 
ผูท่ี้มีบทบาทสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงในองคก์ารไปสู่ความสําเร็จ มี ๔ บทบาท

หลกั (สาํนกังาน ก.พ.ร., ๒๕๕๒) ประกอบดว้ย 
๔.๔.๑ ผูอุ้ปถมัภก์ารเปล่ียนแปลง (Change Sponsor) คือผูมี้อาํนาจในการอนุมติัให้

มีการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงนั้นจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนของผู ้
อุปถมัภก์ารเปล่ียนแปลงซ่ึงควรเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์าร โดยผูอุ้ปถมัภก์ารเปล่ียนแปลงท่ี
มีประสิทธิภาพจะต้องมีมุมมองท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง เข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีตนให้การ
สนบัสนุนว่ามีความสาํคญัอย่างไร จะเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง และจะมีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไปบา้ง 
สามารถจดัการและจดัสรรเร่ืองทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้เช่น งบประมาณ บุคลากร เวลา ทาํงาน
ร่วมกบัคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเปล่ียนแปลง ส่ือสารและช่วยในการแกไ้ขปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึน
ได ้ เป็นประธานในการเปล่ียนแปลง  และมีภาวะผูน้าํสูง 

๔.๔.๒ ผูส้นบัสนุนการเปล่ียนแปลง (Change Advocate) คือ ผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุน
การเปล่ียนแปลงเป็นรูปธรรม ดว้ยการส่ือสารความสาํคญัและเน้ือหาของการเปล่ียนแปลงนั้นไปยงัส่วน
ต่างๆ ขององคก์าร  เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีท่ีจะช่วยเพิ่มแรงสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง รวมทั้ง
ช่วยในการรับขอ้มูลและขอ้คิดเห็นจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและส่ือสารกลบัไป
ให้ผูท้าํการเปล่ียนแปลงทราบ  คุณลกัษณะของผูส้นบัสนุนการเปล่ียนแปลงจะตอ้งมีความเขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงนั้น เป็นผูท่ี้คนในองคก์ารรับฟัง น่าเช่ือถือ มีความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจคนฟัง 
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๔.๔.๓ ผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Agent) คือ ผูท่ี้วางแผนและทาํใหก้ารเปล่ียน 
แปลงเกิดข้ึน เป็นผูมี้บทบาทดาํเนินการต่างๆ ท่ีเป็นไปเพื่อขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้เป็น
ผลสําเร็จความถึงการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของการเปล่ียนแปลงนั้นให้ดาํเนินไปไดด้ว้ยดี
สอดคลอ้งกนัเป็นผูป้ระสานงาน และตวักลางในการส่ือสารระหว่างผูอุ้ปถมัภ์การเปล่ียนแปลง 
ผูส้นับสนุนการเปล่ียนแปลง และผูถู้กเปล่ียนแปลงเป็นเสมือนคนกลางท่ีตอ้งทาํหน้าท่ีในการ
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ทั้งการวางแผน ปรับแผน และดาํเนินการ ทั้งน้ีผูน้าํการเปล่ียนแปลง
สาํหรับการเปล่ียนแปลงหน่ึงๆ จะมีไดห้ลายคน โดยทาํงานในลกัษณะประสานกนั หวัหนา้ทีมงาน
ต่างๆ ท่ีดูแลงานย่อยๆ ก็จดัเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงเช่นกนั ส่ิงท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งมี คือ 
เขา้ใจการเปล่ียนแปลงนั้น มีความสามารถในการวางแผน บริหารจดัการเปล่ียนแปลงนั้นในดา้น
ต่างๆ เช่น การวางแผนงาน การส่ือสาร การใหร้างวลั การใหก้าํลงัใจ เป็นตน้ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นใน
การเปล่ียนแปลงและแกไ้ขปัญหา มีความสามารถในการประสานงานทั้งกบัระดบับนและระดบัล่าง 



๓๗ 
 

๔.๔.๔ ผูท่ี้จะตอ้งเปล่ียนแปลง (Change Target) คือ ผูท่ี้ตอ้งถูกเปล่ียนแปลงอะไร
บางอย่างในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี เช่น อาจตอ้งเปล่ียนตาํแหน่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ เปล่ียน
กระบวนการในการทาํงาน หรือเปล่ียนทศันคติในการทาํงาน เป็นตน้ เป็นกลุ่มคนท่ีอาจยินดีจะ
เปล่ียนแปลงหรือต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งบริหารจดัการให้ผูท่ี้จะตอ้ง
เปล่ียนแปลงมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงั  

ทั้งน้ี บุคคลหน่ึงๆ ในองคก์ารอาจมีสถานะไดห้ลายอยา่งในการเปล่ียนแปลง เช่น ผู ้
อุปถมัภก์ารเปล่ียนแปลงท่ีทาํหนา้ท่ีในการวางแผนดาํเนินการเปล่ียนแปลง จะมีสถานะเป็นผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงดว้ย หรือหากผูส้นับสนุนการเปล่ียนแปลงและผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะตอ้งยา้ยไป
ทาํงานท่ีส่วนอ่ืน หรือตอ้งมีการเปล่ียนตาํแหน่งจากการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีดว้ย ผูส้นับสนุนการ
เปล่ียนแปลงและผูน้าํการเปล่ียนแปลงนั้นก็จะมีสถานะเป็นผูท่ี้จะตอ้งเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั ใน
ทาํนองเดียวกนัถา้ผูท่ี้จะตอ้งเปล่ียนแปลงใหก้ารสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม ก็จะ
มีสถานะเป็นผูส้นบัสนุนการเปล่ียนแปลงดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมการเปล่ียนแปลง
ควรมองหาบุคคลท่ีจะทาํหนา้ท่ีหลกัในแต่ละดา้นก่อน เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีแรงสนบัสนุนท่ีเพียงพอใน
การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง โดยมีขั้นตอนของขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงองคก์ารเพื่อนาํไปสู่
ความสาํเร็จ ๘ ขั้นตอน (Kotter, ๑๙๙๕) ดงัน้ี 

๑) สร้างความรู้สึกเร่งด่วน (Establishing a Sense of Urgency) เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ การเสียสละ ความคิดริเร่ิมและความเช่ือมัน่ 

๒) สร้างคณะทาํงานแกนนาํ (Creating the Guiding Coalition) ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ี
เหมาะสม มีอิทธิพล เป็นท่ีไวว้างใจและมีเป้าหมายท่ีทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนั 

๓) กาํหนดวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ (Developing a Vision and Strategy) ช่วยช้ีทิศทาง
ของการเปล่ียนแปลงและสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียน ประสานการปฏิบติัของทุกคน 

๔) ส่ือสารวิสัยทศัน์ (Communicating the Vision) ใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจ 
และยอมรับ 

๕) สนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง (Empowering People to Change) 
โดยปรับโครงสร้างให้เหมาะสม จดัอบรม ปรับระบบขอ้มูลและบุคลากรให้ไปในแนวเดียวกบั
วิสยัทศัน์  

๖) บทบาทของชยัชนะระยะสั้น (The Role of Short Term Wins) แสดงใหเ้ห็นว่า
การเสียสละทั้งหลายคุม้ค่า ช่วยปรับปรุงแกไ้ขวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ท่ีใช ้

๗) รวบรวมผลท่ีไดรั้บและทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากข้ึน (Consolidate Gains 
and Produce More Change) 
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๘) ทาํให้การเปล่ียนแปลงหยัง่รากอยา่งมัน่คงในวฒันธรรมขององคก์าร (Ancho-
ring Change in the Culture)  

โดยสรุปการริเร่ิมกิจกรรมหรือการผลกัดนัส่ิงใหม่เขา้ไปในองคก์รให้สําเร็จนั้น จะตอ้ง
คาํนึงถึงปัจจยัหลายๆ ดา้นทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร รูปแบบการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องคก์ร ตลอดจนบทบาทของผูน้าํและผูส้นบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้
นาํปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาทาํการศึกษาวิจยัดว้ย ในส่วนต่อไปเป็นแนวคิดการวิเคราะห์สภาพ
องคก์ารดว้ย ๗-S Model ของ McKinsey ผูว้ิจยัเห็นว่าแนวคิดน้ีจะเป็นประโยชน์และสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการประเมินศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซ่ึงจะไดน้าํเสนอ
ดงัต่อไปน้ี  

  
๕.   แนวคดิการวเิคราะห์สภาพองค์การโดย ๗-S Model ของ McKinsey 
 

เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพองคก์ารไดรั้บการพฒันาโดย Tom Peters และ Robert 
Waterman ซ่ึงทาํงานเป็นท่ีปรึกษาของบริษทั McKinsey พบว่า  มีปัจจยัภายในองคก์าร ๗ ประการ
ท่ีทาํให้องคก์ารประสบความสาํเร็จ โดยมองภาพรวมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑) ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคน (Soft S’s) มีลกัษณะอ่อนไหว ไม่สามารถระบุช้ีชดั ดาํเนินการไดย้าก ประกอบดว้ย ๔ ปัจจยั 
ไดแ้ก่ บุคลากร (Staff)  ทกัษะความชาํนาญ (Skill) รูปแบบการบริหารจดัการ/วฒันธรรม (Style/ 
Culture) และ ค่านิยมร่วม (Shared values) ๒) ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ (Hard S’s) สามารถระบุ    
ช้ีชดัและดาํเนินการไดง่้าย ประกอบดว้ย ๓ ปัจจยั ไดแ้ก่ กลยุทธ์ในการดาํเนินงานขององคก์าร
(Strategy) โครงสร้างองคก์าร (Structure)  และระบบการปฏิบติังาน (System) ซ่ึงทั้งสองส่วนมี
ปัจจยัเช่ือมต่อกนัคือ ค่านิยมร่วม (Shared values)  อธิบายความหมายและแสดงภาพความเช่ือมโยง
ระหวา่งปัจจยัทั้งเจด็ประการ ดงัน้ี (อาํนาจ วดัจินดา, ๒๕๕๐; Recklies, ๒๐๐๑)  
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  รูปท่ี ๒.๓   ๗-S Model ของ McKinsey 

 
๑. กลยุทธ์ในการดําเนินงานขององค์การ (Strategy)  การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นรูปแบบ

หน่ึงของแผนการดาํเนินงานขององค์การ มีการกาํหนดวิสัยทัศน์ท่ีต้องการจะเป็นในอนาคต 
เป้าหมายในระยะยาว  และมีการวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การ กาํหนด
แนวทางและการจดัสรรทรัพยากรขององคก์ารและบุคคล  เพื่อใหด้าํเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ท่ีกาํหนดไว  ้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การกาํหนดและพฒันาขอ้ได้เปรียบทางการ
แข่งขนัข้ึนมาไดแ้ละเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองคก์รรู้ว่า จะใชค้วามพยายามไปในทิศทางใดจึง
จะประสบความสาํเร็จ ดงันั้น หากองคก์ารมีการกาํหนดเป้าหมายและแนวทางท่ีเหมาะสมกบัปัจจยั
แวดลอ้มกส็ามารถกา้วสู่ความเป็นเลิศไดม้ากกวา่ 

 
๒.  โครงสร้างองค์การ (Structure) คือโครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ หรือหนา้ท่ี

ของงาน โดยมีการรับบุคลากรใหเ้ขา้มาทาํงานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้
หรือหมายถึง การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้  
ทั้งน้ีโครงสร้างองค์การจะเป็นส่วนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากลยุทธ์ นั่นคือ อาจมีการปรับ 
เปล่ียนตามเป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนไป องค์การท่ีมีการจัดโครงสร้างท่ี
เหมาะสมเอ้ือต่อการตดัสินใจและดาํเนินงานอยา่งรวดเร็ว จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการ
ปฏิบติังาน ลดความซํ้ าซ้อนหรือขดัแยง้ในหน้าท่ี ช่วยให้บุคลากรไดท้ราบขอบเขตงานความ
รับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการบริหาร

กลยทุธ ์ 

ทักษะ 

บคุลากร 

คา่นยิมรว่ม

ระบบโครงสรา้ง  

แบบแผน
วัฒนธรรม 

Strategy

Systems

Style

Structure 

Skill 

Staff

Shared
Values
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จดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว องคก์ารนั้นยอ่มสามารถปรับตวัตอบรับต่อการเปล่ียนแปลงได้
ทนัต่อสถานการณ์ 

 
๓. ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบติังานตามกลยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์

ตามท่ีกาํหนดไว ้ นอกจากการจดัโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแลว้ การจดัระบบการ
ปฏิบติังานก็มีความสําคญัยิ่ง ระบบการปฏิบติังาน หมายถึง ขั้นตอนการดาํเนินงาน กระบวนการ
ทาํงานในส่วนต่างๆ ขององคก์าร เช่น ระบบบญัชี/การเงิน ระบบการสรรหาพนักงาน ระบบการ
เล่ือนขั้น ระบบการติดตาม/ประเมินผลงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นตน้ ซ่ึงระบบงานท่ีดี
จะทาํให้บุคลากรทาํงานไดถู้กตอ้ง มีโอกาสผิดพลาดนอ้ย และมีขวญักาํลงัใจดี หากระบบงานไม่ดี 
จะทาํใหเ้กิดความสบัสน มีโอกาสผดิพลาดหรือทุจริต  และเสียขวญักาํลงัใจได ้ 

 
๔. บุคลากร (Staff)  หมายถึง จาํนวนและประเภทของพนกังานในองคก์าร ซ่ึงทรัพยากร

มนุษยน์ับเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคญัต่อการดาํเนินงานขององค์การอย่างยิ่ง องค์การจะประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่  ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human resource management) 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 
โดยการตดัสินใจเก่ียวกบับุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของ กลยทุธ์องคก์ารท่ีเป็น
ส่ิงกาํหนดทิศทางท่ีองคก์ารจะดาํเนินไปให้ถึง ซ่ึงจะเป็นผลให้กระบวนการกาํหนดคุณลกัษณะ 
และการคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 
๕. ทักษะความชํานาญ (Skill) ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคลในองคก์าร

สามารถแยกทกัษะออกเป็น ๒ ดา้นหลกัคือ  ๑) ทกัษะดา้นงานอาชีพ(Occupational skills) เป็น
ทกัษะท่ีจะทาํให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าท่ีไดต้ามหน้าท่ีและลกัษณะงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น ดา้นการเงิน ดา้นบุคคล ซ่ึงคงตอ้งอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรั้บการอบรม
เพิ่มเติม และ ๒) ทกัษะดา้นความถนดัหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) 
นั้นอาจเป็นความสามารถท่ีทาํให้พนกังานคนนั้นๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานท่ีดีกว่า
และเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไดร้วดเร็ว ซ่ึงองคก์ารตอ้งมุ่งเนน้ทกัษะทั้งสองดา้นไปควบคู่กนั 

 
๖. แบบแผน/วัฒนธรรม (Style/Culture) หมายถึง วฒันธรรมขององคก์ารซ่ึงมีผลต่อ

พฤติกรรมของพนกังาน ประกอบดว้ย ๒ องคป์ระกอบคือ ๑) วฒันธรรมองคก์าร (Organizational 
Culture) ได้แก่ ค่านิยมหลัก ความเช่ือ ประเพณีท่ีมีปฏิบติัสืบต่อมานาน จนกระทัง่พฒันาเป็น
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ตวักาํหนดรูปแบบชีวิตขององคก์าร (Organizational life)  และ  ๒) แบบแผนการจดัการ (Manage-
ment Style) เก่ียวขอ้งกบัแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารหรือภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารองคก์าร ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ีเป็นตวักาํหนดรูปแบบวฒันธรรมองคก์าร ความ
เป็นผูน้าํขององคก์รจะมีบทบาทสาํคญัต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ร พฤติกรรมของผูน้าํ
มกัเป็นตวัแบบท่ีพนกังานยดึถือเป็นแบบอยา่ง  หากเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ในองค์การ และในระยะยาวก็จะกลายเป็นแนวการดําเนินชีวิตขององค์การหรือ
วฒันธรรมองค์การ ผูน้ําท่ีประสบความสําเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์การดว้ยการ
เช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศการจดัการและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน ดงันั้น การ
สร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีดีและมีการมีรูปแบบวฒันธรรมสร้างสรรคจ์ะช่วยให้องค์การปรับตวั
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดดี้ 

 
๗. ค่านิยมร่วม/เป้าหมายร่วมสูงสุด (Shared values/Super ordinate Goals) เป็นแกนกลาง

ประสานกบัปัจจยัอ่ืนๆ เป็นความเช่ือและทศันคติร่วมพื้นฐานของพนกังานในองคก์ารท่ีถูกสร้างข้ึน 
หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นเป้าหมายร่วมท่ีพนกังานในองคก์ารต่างตอ้งการใหไ้ปถึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียดึถือ
และเป็นแนวทางของระบบการบริหารและวธีิการปฏิบติัในการดาํรงอยูข่ององคก์าร    

 
ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ถือไดว้่าเป็นตวัแปรสาํคญัในการเปล่ียนแปลงขององคก์ารซ่ึงทั้งเจ็ด

ประการน้ีตอ้งปรับเปล่ียนไปดว้ยกนั กล่าวคือ ถา้ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเปล่ียนไปยอ่มส่งผลกระทบให้
ปัจจยัท่ีเหลือเปล่ียนแปลงตาม เช่น การเปล่ียนแปลงในระบบทรัพยากรมนุษยด์า้นความกา้วหนา้ใน
อาชีพและการจดัการฝึกอบรม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมและแบบแผนการจดัการองค์การ
ตลอดจนโครงสร้าง กระบวนการปฏิบติังานและขีดความสามารถขององคก์าร เป็นตน้ ในกระบวน 
การเปล่ียนแปลง หลายองคก์ารมกัมุ่งเนน้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ (Hard S’s) อนัประกอบดว้ย  
กลยทุธ์ โครงสร้างองคก์าร และระบบการปฏิบติังาน โดยไม่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คน (Soft S’s) อนัประกอบดว้ย บุคลากร ทกัษะความชาํนาญ  รูปแบบการบริหารจดัการ และ
ค่านิยมร่วม แต่อยา่งไรก็ตาม องคก์ารท่ีประสบความสาํเร็จส่วนใหญ่พบว่าไดทุ่้มเทใหก้บัปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับคน (Soft S’s) เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีสามารถสร้างหรือขดัขวางความสําเร็จใน
กระบวนการเปล่ียนแปลง เพราะโครงสร้างและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานใหม่นั้นยากท่ีจะสร้างข้ึน
ไดบ้นวฒันธรรมและค่านิยมองคก์ารท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาเหล่าน้ีมกัพบในการควบรวมกิจการ 
ความลม้เหลวและการขาดความร่วมมือร่วมใจจากผูท่ี้ถูกควบรวมอนัมีพื้นฐานมาจากวฒันธรรม 



๔๒ 
 

ค่านิยมร่วม และแบบแผนการจดัการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงยากท่ีจะก่อให้เกิดการดาํเนินการตามระบบ
และโครงสร้างใหมี้ประสิทธิภาพได ้

ปัจจุบนัไดมี้การนาํแนวคิด ๗-S Model มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพองคก์าร
ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม (SWOT) ในดา้นของปัจจยัภายในว่าองคก์ารนั้นๆ มีจุดแขง็และจุดอ่อน
อย่างไรก็ตาม นอกจากน้ี แนวคิด ๗-S Model น้ีไดเ้กิดแนวความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการ
บริหารจดัการองคก์รในภาครัฐ ซ่ึงมีหลายประการ (ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา, ออนไลน์) เช่น 

๑.  การจดัการเชิงกลยทุธ์ ไดมี้การปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจ และกลยทุธ์ในการดาํเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๒.  การจดัระบบงานหรือร้ือปรับระบบงาน โดยการนาํเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช ้ หรือมี
มาตรการใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินการ 

๓. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาปรับปรุง
ภายในดา้นอ่ืนๆ ใหส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

๔.  การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร โดยการปรับปรุงคุณภาพในการบริการอยา่งต่อเน่ือง 
๕.  การจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยการปรับการบริหารงานบุคคล จากการเนน้ระเบียบ 

และระบบการจดัการบุคคลากร มาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Competency) และการมุ่งเนน้
ผลการดาํเนินงาน ตามกลยทุธ์ขององคก์าร 
 
๖.  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจยัหน่วยงานท่ีมีผลการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ดีเด่น ทั้ง ๙ หน่วยงาน เพื่อสรุปเป็นตวัอยา่งท่ีดี (Best Practices) ให้แก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ในการ
ดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และเพื่อเป็นแนวทางแก่สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวในการส่งเสริมหน่วยงานในภาคราชการไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป
นั้น คณะผูศึ้กษาวิจยัได้นําแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลงและแนวคิดการวิเคราะห์สภาพ
องคก์ารโดย ๗-S Model ของ McKinsey เป็นพื้นฐานนาํมาประกอบการพฒันาไดเ้ป็นกรอบใน
การศึกษา ดงัแผนภาพขา้งล่างน้ี 



๔๓ 
 

 
รูปท่ี ๒.๔ กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัความสาํเร็จให้หน่วยงานดาํเนินการดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชาย  จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๒ ดา้น คือ ๑) ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) คณะทาํงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย (GFPs) และตวัขา้ราชการของส่วนราชการเอง (STAFF) และ  ๒) ดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับระบบหรือส่ิงแวดล้อม ได้แก่ บริบทของส่วนราชการ (CONTEXT) วัฒนธรรมองค์การ 
(CULTURE) และระบบการดาํเนินงาน (SYSTEM) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

๑.   ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน
การเปล่ียนแปลง (Change Advocate) เป็นผูท่ี้ให้การสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงเป็นรูปธรรมดว้ย
การส่ือสารความสาํคญัและเน้ือหาของการเปล่ียนแปลงนั้นไปยงัส่วนต่างๆ ขององคก์าร เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีท่ีจะช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนการเปล่ียนแปลง รวมทั้งช่วยในการรับขอ้มูลและ
ขอ้คิดเห็นจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและส่ือสารกลบัไปให้ผูท้าํการเปล่ียนแปลง
ทราบ ซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

 - เขา้ใจการเปล่ียนแปลงนั้น 
 - เป็นผูท่ี้คนในองคก์ารรับฟัง น่าเช่ือถือ 
 - มีความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจคนฟัง 
 - สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๒.  คณะทํางานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFPs) ซ่ึง           

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ทาํหนา้ท่ีวางแผนและทาํใหก้ารเปล่ียนแปลง
นั้นเกิดข้ึน เป็นผูมี้บทบาทดาํเนินการต่างๆ ท่ีเป็นไปเพ่ือขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นผลสาํเร็จ  

CGEO 

STAFF GFP 

CULTURE
 

CONTEXT 

SYSTEM 



๔๔ 
 

รวมถึงการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของการเปล่ียนแปลงนั้นใหด้าํเนินไปไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งกนั  
เป็นผูป้ระสานงาน และตวักลางในการส่ือสารระหวา่งฝ่ายต่างๆ เป็นเสมือนคนกลางท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ี
ในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ทั้งการวางแผน ปรับแผน และดาํเนินการ ซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะ
ดงัน้ี 

 - เขา้ใจการเปล่ียนแปลงนั้น 
 - มีความสามารถในการวางแผน บริหารจดัการเปล่ียนแปลงนั้นในดา้นต่างๆ เช่น 

การวางแผนงาน การส่ือสาร การใหร้างวลั การใหก้าํลงัใจ เป็นตน้ 
 - ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขปัญหา 
 - มีความสามารถในการประสานงานทั้งกบัระดบับนและระดบัล่าง 
๓.  ตัวข้าราชการในส่วนราชการ (STAFF) ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งเปล่ียนแปลง (Change target)  
๔.  วัฒนธรรมองค์การ (CULTURE) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีขา้ราชการในส่วนราชการนั้น

ยึดถือปฏิบติัในการทาํงานสืบต่อกนัมา วฒันธรรมแต่ละอย่างอาจมีผลต่อการส่งเสริมความเสมอ
ภาคหญิงและชายท่ีแตกต่างกนั 

๕.  บริบทของส่วนราชการ (CONTEXT) เช่น ลกัษณะงานท่ีส่วนราชการปฏิบติั กลุ่มผู ้
รับบริการ กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง กฎหมายและระเบียบต่างๆ เป็นตน้ 

๖.  ระบบงาน (SYSTEM) หมายความรวมไปถึงโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน         
การวางแผนงาน การมีส่วนร่วม และอ่ืนๆ ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ของส่วนราชการใชใ้นการขบัเคล่ือนงานของศูนยฯ์ 
 
 ในบทต่อไปจะเป็นการเสนอผลการศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๓ 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั เร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ี
ดาํเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” มีหัวขอ้ดังต่อไปน้ี ๑) 
รูปแบบการศึกษาวิจยั  ๒) ขอบเขตของการศึกษาวิจยั  ๓) วิธีการศึกษาวิจยั  ๔) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษา ๕) วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ๖) วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
 
๑. กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ๑) ศึกษาและวิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีดี 
(Best Practices) ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ๒) ศึกษาโครงสร้างและ
แนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ
และ ๓) เพื่อพฒันากลยทุธ์ แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
 
๒. ขอบเขตการศึกษา 
 

๒.๑  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
๒.๑.๑ การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี การดาํเนินงาน และผลการ

ดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ไดร้ับรางวลัหน่วยงาน
ภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน ๙ ศูนย/์
หน่วยงาน 

๒.๑.๒ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้นลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน
ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายทั้ง ๙ ศูนย/์หน่วยงาน โดยเฉพาะบทบาท
ของผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายท่ีมีต่อการดาํเนินงานของศูนยฯ์  



๔๖ 
 

๒.๑.๓ การศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้น
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๔ การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ     
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  เพื่อเป็นแนวทางการดาํเนินงานต่อไปของ
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

๒.๑.๕ จดัเวทีเพื่อนาํเสนอผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การศึกษาตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” ดงัน้ี (๑) ตวัอยา่งท่ีดี (Best 
Practices) ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  (๒)โครงสร้างและแนว
ทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๓) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหวา่งหญิงชายใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายดงัน้ี  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผูบ้ริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชายและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายทั้ง ๙ หน่วยงาน  ผูท้รงคุณวฒิุ  นกัวิชาการ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
๒.๒  ขอบเขตประชากร 

 ศึกษาจากศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีได้รับรางวลั
หน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน        
๙ ศูนย ์ไดแ้ก่  ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายของ 

-  สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี (๒๕๔๘)  
-  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๙)  
-  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๐)  
-  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๕๑) 
-  กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม (๒๕๕๑) 
-  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕๕๑) 
-  สาํนกังาน ก.พ. สาํนกันายกรัฐมนตรี (๒๕๕๒) 
-  กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม (๒๕๕๒) 
-  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๒) 

 
 



๔๗ 
 

๓. วธีิการศึกษาวจัิย  
 

 ๓.๑ ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง  บทบาทหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน 
และผลการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีไดรั้บรางวลั
หน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน 
๙ ศูนย ์โดย 

๓.๑.๑ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
๓.๑.๒ สัมภาษณ์หัวหน้าและเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานของศูนยป์ระสานงานดา้นความ

เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย จาํนวน ๓ คน/ศูนย ์ 
๓.๑.๓ สัมภาษณ์ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย และ/หรือผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้ง จาํนวน ๑ คน 
๓.๑.๔ สัมภาษณ์ผูรั้บบริการและ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการดาํเนินงานของ

ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย จาํนวน ๓ คน/ศูนย ์
๓.๒ ทาํการวิเคราะห์ผลการวิจยัจากขอ้ ๓.๑ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้น

ลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทั้ง ๙ ศูนย/์
หน่วยงาน โดยเฉพาะบทบาทของผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายท่ีมีต่อการดาํเนิน 
งานของศูนยฯ์  

๓.๓ ทาํการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  จากการผลการศึกษาวิจยัในขอ้ ๓.๑ และ ๓.๒ เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  

๓.๔ ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจและการดาํเนินงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว โดยการศึกษาจากเอกสารการดาํเนินงานด้านศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดับกรม (ผูอ้าํนวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย)  และเจา้หนา้ท่ีสาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (หัวหนา้กลุ่ม/ฝ่าย 
และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย) รวมจาํนวน ๖ 
คน แลว้นาํผลการศึกษาดงักล่าวรวมทั้งผลการศึกษาวิจยัในขอ้ ๓.๑ - ๓.๓ มาจดัทาํขอ้เสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายใหแ้ก่สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  



๔๘ 
 

๓.๕ จดัให้เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จาํนวน ๓ คน มี
ส่วนร่วมเรียนรู้ในการศึกษาวิจยั เพื่อพฒันาความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
๔. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

๔.๑ เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
จาํนวน  ๕ ชุด ไดแ้ก่ 

๔.๑.๑ แนวการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารดา้นการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย (CGEOs) 
๔.๑.๒ แนวการสมัภาษณ์หวัหนา้ศูนย/์ เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค

ระหวา่งหญิงชาย 
๔.๑.๓ แนวการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากการดาํเนินงาน

ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่หญิงชาย 
๔.๑.๔ แนวการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบักรมของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนั                 

ครอบครัว 
๔.๑.๕ แนวการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย/ 

เจา้หน้าท่ีสาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

 
๔.๒   แบบสัมภาษณ์ มีประเด็นสําคญัๆ ได้แก่ 

๔.๒.๑ โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี การดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในหน่วยงาน 

๔.๒.๒ กลยทุธ์/วิธีการเสริมสร้างความตระหนกัเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายใหแ้ก่
บุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

๔.๒.๓ ปัจจยัดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน ของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

๔.๒.๔ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีจะทาํให้หน่วยงานอ่ืนๆ ใหค้วามสาํคญักบัการ
ส่งเสริมบทบาทหญิงชาย 

๔.๒.๕ การประเมินผล ตัวช้ีวดัความสําเร็จ และแผนการดาํเนินงานในอนาคต   
เป็นตน้ 
 



๔๙ 
 

๕. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ผลการวิจยัใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive analysis) จากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง โครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายทั้ง ๙ ศูนยท่ี์เป็นกรณีตวัอย่าง และของสํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว และใชก้าร
วิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้มูลการบนัทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก มาถอดและรวบรวมถอ้ยคาํ
และประโยคท่ีสาํคญัท่ีงานวิจยัน้ีตอ้งการจะศึกษา นาํขอ้มูลมาแยกแยะส่วน ประมวล จดัระบบ สรุป
บทวิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้คิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติัและเชิงนโยบายต่อไป 
 
๖.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
(CGEOs) หวัหนา้ศูนยแ์ละเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย ผูรั้บบริการ และ/หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหวา่งหญิงชาย มีวิธีการดาํเนินการดงัน้ี  

๖.๑ ทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลไปยงัหน่วยงานทั้ง ๙ แห่ง โดยแจง้
ช่ือเร่ือง วตัถุประสงคข์องการวิจยั ตลอดจนสอบถามถึงความสมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการ และ
ความยินดีท่ีจะให้คณะผูว้ิจยัเขา้ไปสัมภาษณ์เม่ือไดรั้บความยินยอมคณะผูว้ิจยัจึงจะเขา้ไปดาํเนิน 
การวิจยัได ้พร้อมทั้งโทรศพัทน์ดัวนั เวลา สถานท่ีในการสมัภาษณ์   

๖.๒ แจง้ผูรั้บการสมัภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ว่าโครงการวิจยัน้ีไดรั้บการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมีสาํนกังานอยูท่ี่สาํนกังาน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ๗๓๑๗๐ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจะถูกรักษาเป็นความลบั  และผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลจะนาํเสนอในภาพรวมเท่านั้น  
 

 
 
 
 



 



บทที ่ ๔ 
ผลการวจิยั 

 
 
ผลการวิจยัการศึกษากรณีตวัอย่างท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ท่ีคณะวิจยัไดไ้ปเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
หัวหนา้ศูนยป์ระสานงาน เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานและผูรั้บบริการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น ๘ ส่วน 
คือ  ๑)โครงสร้าง/บทบาทหน้าท่ี/การดาํเนินงานกรณีตัวอย่างท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ๒) การวิเคราะห์โครงสร้าง
ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ๓) การวิเคราะห์
ปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้นลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายทั้ง ๙ ศูนย ์  ๔) การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้นลบเก่ียวกบับทบาทของ
สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย  ๕) โครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย ท่ีมีประสิทธิภาพ ๖) ผลจากการสัมมนาและวิพากษ ์ ๗) การเสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย เพื่อเป็นแนวทางการดาํเนินงานต่อไปของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว และ ๘) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายแก่สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

 
๑. โครงสร้าง/บทบาทหน้าที่/การดําเนินงานกรณีตัวอย่างที่ดีในการดําเนินงานของศูนย์ประสานงาน

ด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชายในหน่วยงานภาครัฐ 
 
กรณีตวัอย่างท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง

ชายในหน่วยงานภาครัฐท่ีได้รับรางวลัหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายท่ีคณะวิจัยได้ไปเก็บขอ้มูล สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง มีทั้งหมด ๙ หน่วยงาน ไดแ้ก่ ๑) สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี 
๒) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓) กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
๔) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๕) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
๖) กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม ๗) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ๘) กรมศิลปากร 
กระทรวงวฒันธรรม และ ๙) กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   



๕๒ 
 

๑.๑ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  

ประจาํปี ๒๕๔๘ ซ่ึงจดัมอบรางวลัน้ีแก่หน่วยงานภาครัฐเป็นคร้ังแรก  
สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติมีภารกิจเก่ียวกบักิจการความมัน่คงของประเทศ

โดยเป็นท่ีปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบติัดา้นความมัน่คงของชาติ รวมทั้ง
อาํนวยการ ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนจดัทาํแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติต่อ
สภาความมัน่คงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาดา้นความมัน่คงในอนาคต  

๑.๑.๑ โครงสร้างการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ไดด้าํเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี 

สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติแต่งตั้งใหร้องเลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้าํกบัดูแลสาํนกังานเลขานุการกรม  ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารดา้นการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)  มอบหมายให้สํานักงานเลขานุการกรมทาํหน้าท่ีเป็นศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการ
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแผนแม่บทดา้นการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งติดตามประเมินผลและจดัทาํรายงานดาํเนินการดา้นการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสํานักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ ในทางปฏิบติัฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการดาํเนินการจดัตั้งคณะกรรมการ
กาํกบั ดูแลงานดา้นความเสมอภาค  โดยผูอ้าํนวยการสํานัก/กอง  หัวหนา้กลุ่มงาน เป็นกรรมการ
โดยตาํแหน่ง มีเลขานุการกรมเป็นเลขานุการ และมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
จดัตั้งคณะทาํงานศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ คือ 
เลขานุการกรม เป็นหัวหน้าศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ผูแ้ทนสํานัก/
กอง/กลุ่มงาน เป็นคณะทาํงาน และมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ 

๑.๑.๒ การดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 
สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ ไดด้าํเนินการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย โดยบูรณาการมิติหญิงชายในภารกิจหลกัและภารกิจรองลงสู่กลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รท่ีประชาชนทัว่ไปเป็นเป้าหมาย   

 
 



๕๓ 
 

   

รูปท่ี ๔.๑ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ   

 
๑)  กจิกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญงิชายภายในองค์กร     

(๑)  ดา้นการพฒันาขา้ราชการ ไดแ้ก่  เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
บทบาทหญิงชาย ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน จดัอบรม/สัมมนา เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทหญิงชาย ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายโดยการ
เขา้ร่วมกิจกรรมตามคาํเชิญของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทาํงาน
ขา้ราชการ เช่น ยืดหยุ่นเวลาในการทาํงานและการดูแลบุตรหลานในสถานท่ีทาํงานช่วงปิดเทอม 
การจดังานวนัเดก็โดยเปิดโอกาสใหบุ้ตรหลานของเจา้หนา้ท่ีและประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมกิจกรรม 

(๒)  ดา้นการพฒันากลไกในการทาํงาน ไดแ้ก่ ทบทวนกฎระเบียบ  ขอ้
ปฏิบติัท่ีขาดมุมมองดา้นบทบาทหญิงชาย การดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๔ ประกอบดว้ย การแต่งตั้งผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) ของ
สํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(GFP) และคณะทาํงาน จดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล ตลอดจนจดัทาํแผนแม่บทดา้นการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  มีการดาํเนินการตามแผนแม่บทฯ และรายงานผลการดาํเนินงาน

CGEO 
รองเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ 

(ทีไ่ดรั้บมอบหมายดแูลสํานักงานเลขานุการกรม)   

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
สํานักงานเลขานุการกรม  

(ฝ่ายการเจา้หนา้ที-่รับผดิชอบดําเนนิการ) 

คณะกรรมการกาํกบัดแูล 
(ผูบ้รหิารจากทกุสว่นงานในสงักดัเป็นกรรมการ) 

• CGEO – เป็นประธานกรรมการ 
• ผอ.สํานัก/กอง, หวัหนา้กลุม่งาน เป็นกรรมการ 
• เลขานุการกรม  - เป็นเลขานุการ 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย
สํานักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจบุนั 

คณะทาํงานศนูยป์ระสานงานฯ  
(ผูแ้ทนจากทกุสว่นงานเป็นคณะทํางาน) 

 
• เลขานุการกรม – เป็นหวัหนา้ศนูยป์ระสานงาน 
• ผูแ้ทนจากทกุสว่นงาน – เป็นคณะทํางาน 



๕๔ 
 

อย่างต่อเน่ือง ปรับปรุงกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในระบบราชการให้
เหมาะสมกบัสภาพการทาํงานขององคก์รท่ีเปล่ียนแปลง  

(๓)  ดา้นขอ้มูลและองคค์วามรู้เก่ียวกบับทบาทหญิงชาย ไดแ้ก่ มีการ
แยกเพศฐานข้อมูล มีการเผยแพร่ความรู้หรือกิจกรรมด้านบทบาทหญิงชายด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

(๔)  ด้านการสร้างเครือข่าย ได้แก่ สร้างเครือข่ายในการส่งเสริม
บทบาทหญิงชายภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยเขา้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนในการ
ส่งเสริมบทบาทหญิงชาย 

๒)  กจิกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญงิชายภายนอกองค์กร     
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ ไดส่้งเสริม

ศกัยภาพและการมีส่วนร่วมของสตรีในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
โดยดาํเนินการตามแผนงานเสริมสร้างวฒันธรรมเพ่ือแกปั้ญหาความรุนแรงในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติังบประมาณดาํเนินการจากรัฐบาล มีการจดัโครงการสัมมนากลุ่มผูน้าํ
สตรีในชุมชนพื้นท่ีมสัยิดนาํร่อง จาํนวน ๒๕๐ ชุมชน ของ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทและเป็นพลงัร่วมแกไ้ขปัญหาการใชค้วามรุนแรงในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มีผลทาํให้มีการรวมกลุ่มสตรีในชุมชนมสัยิดนาํร่อง เป็นผลทางบวกต่อการทาํให้ชุมชน
สามารถลดปัญหาการใชค้วามรุนแรงลงไดอ้ยา่งชดัเจน   

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ ได้ขยายการ
ดาํเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างพลงัวฒันธรรม ฯ โดยดาํเนินการกบัผูน้าํสตรีในชุมชนท่ีตั้ง
มสัยดิอีก ๗๐๒ ชุมชนใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และดาํเนินการต่อเน่ืองใน พ.ศ. ๒๕๔๙    

ปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงานท่ีสําคญั คือ อุปสรรคด้านวฒันธรรม 
เน่ืองจากสตรีจะถูกจาํกดับทบาทในการมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆ ดงันั้น การดาํเนินการตามโครงการ
ดงักล่าวจึงเป็นโครงการท่ีส่งเสริมสถานภาพของสตรีในสงัคมมุสลิมปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
๑.๒ กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ประจาํปี ๒๕๔๙ ภารกิจหลกัคือ พฒันาแหล่งนํ้าตามศกัยภาพของลุ่มนํ้าใหส้มดุล บริหารจดัการนํ้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัว่ถึง เป็นธรรม และยัง่ยืน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
และบริหารจดัการนํ้าทุกระดบัอยา่งบูรณาการ และดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกิดจากนํ้า    
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๑.๒.๑   โครงสร้างการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 
ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี 
- ริเร่ิมในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมชลประทานมีคาํสั่งแต่งตั้งผูบ้ริหารดา้น

การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)  โดยใหร้องอธิบดีฝ่ายบริหาร ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารดา้น
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) 

- จดัตั้งศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) 
โดยมอบหมายให้สํานักงานเลขานุการกรม ทาํหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย  มีหน้าท่ีรับผิดชอบการดาํเนินการให้แก่ผูบ้ริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท  
หญิงชายในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลและจดัทาํรายงานดาํเนินการดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายและความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายของกรมชลประทาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายเพื่อทําหน้า ท่ีกํากับดูแลและให้ค ําแนะนําการดําเนินการของศูนย์ประสานงานของ                
กรมชลประทาน โดยทางกรมได้ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตั้ งแต่เร่ิมแรก          
การแต่งตั้ งคณะกรรมการซ่ึงมีแนวคิดให้สัดส่วนของกรรมการหญิงชายต้องใกล้เคียงกัน              
ไดก้าํหนดให้ระดบัผูอ้าํนวยการกลุ่ม/กอง/สาํนักเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง มีเลขานุการกรมเป็น
เลขานุการ   และเน่ืองจากผูด้าํรงตาํแหน่งในระดบั ผอ.กลุ่ม/กอง/สาํนกัส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  เพื่อให้
องคป์ระกอบของกรรมการมีสัดส่วนหญิงชายใกลเ้คียงกนั จึงพิจารณาให้ตาํแหน่งระดบัรองลงมา 
ไดแ้ก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ซ่ึงมีผูห้ญิงดาํรงตาํแหน่งมากข้ึน เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ  
(รูปท่ี ๔.๒)  และไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงคณะกรรมการกาํกบัฯ ตามโครงสร้างหน่วยงาน
และความเหมาะสมกบัสภาพดาํเนินงานในปัจจุบนั (รูปท่ี ๔.๓)  

- ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานเครือข่ายดา้นการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  กรมชลประทานในส่วนภูมิภาค  ซ่ึงมี ๑๖ แห่งทัว่ประเทศ  
ประกอบดว้ย หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป  สํานกัชลประทาน เป็นหัวหน้าคณะทาํงาน  หัวหนา้ฝ่าย
บริหารทัว่ไปโครงการในสังกดัสาํนกัชลประทาน เป็นคณะทาํงาน หัวหน้างานการเจา้หนา้ท่ีและ
นิติการ  สาํนกัชลประทาน เป็นคณะทาํงานและเลขานุการ  โดยคณะทาํงาน มีหนา้ท่ีคือ ๑) ประสาน
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลหญิงชาย และความรู้เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน ๒) ทาํหนา้ท่ีเป็นเครือข่ายของศูนยป์ระสานงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย กรมชลประทานส่วนกลาง ในการให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษา รับฟัง ตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคลในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลกัความเสมอภาค   และแต่งตั้งวิทยากรตวัคูณดา้น
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การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  กรมชลประทานในส่วนภูมิภาค  ซ่ึงผ่านการอบรม
หลกัสูตรการเป็นวิทยากรมาแลว้ โดยนาํความรู้ความเขา้ใจในประเด็นมิติหญิงชายไปเผยแพร่ใน
หน่วยงานรวมทั้งประชาชนผูรั้บบริการ 

- ได้แต่งตั้ งคณะทาํงานและวิทยากรตัวคูณฯ (เพิ่มเติม)  เพื่อให้การ
ดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย กรมชลประทาน ในส่วนภูมิภาคบงัเกิด
เป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีประสานกับฝ่ายบริหารทั่วไปและวิทยากรตัวคูณ (เพิ่มเติม)         
ทาํหนา้ท่ีเป็นเครือข่ายของศูนยป์ระสานงานฯส่วนกลาง  

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้การปฏิบติังานดา้นการดา้นการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมชลประทาน มีการกระจายไปยงัส่วนภูมิภาค และมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  กรมชลประทานจึงแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการแกนนาํดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย เพื่อการใชน้ํ้ าชลประทานในส่วนภูมิภาค  ประกอบดว้ย หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริมการ
ใชน้าํ (ฝชน. ชป.) หัวหนา้ฝ่ายจดัสรรนํ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน (ฝจน. คป.) หัวหนา้ฝ่าย
จดัสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน (ฝจน. คบ.)    

 
๑.๒.๒  การดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 

กรมชลประทานมีการดาํเนินงานดา้นสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดงัน้ี  

 ๑)   กรมชลประทาน ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เน่ืองจากลกัษณะงานส่วนใหญ่ของกรมชลประทานเป็นของชายและเขา้ใจ

ว่าหลายตาํแหน่งควรเหมาะสมกบัผูช้ายเท่านั้น เพราะตอ้งเดินทางไกลและตอ้งติดต่อกบัชาวบา้น
ชนบท บางแห่งอยูห่่างไกลความเจริญ อาจไม่ปลอดภยั เวลาประกาศรับสมคัรคดัเลือกขา้ราชการก็
จะระบุเพศชายเท่านั้น แต่ด้วยวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารกรมชลประทานในอดีตเห็นว่า กาลเวลา
เปล่ียนไป บา้นเมืองมีความเจริญมากข้ึน ผูห้ญิงไดรั้บการศึกษาและมีความสามารถเพ่ิมข้ึน ควรเปิด
กวา้งให้กบัทุกคนท่ีมีความรู้ความสามารถ เม่ือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมี้การแกไ้ขกฎระเบียบ
ใหรั้บสมคัรเจา้หนา้ท่ีรังวดัท่ีดินโดยไม่ระบุเพศ  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  มีการรับสมคัรเจา้หนา้ท่ี
ตาํแหน่งงานดา้นวินยัสอบสวน งานดา้นจดัซ้ือจดัหา โดยไม่ระบุเพศ นอกจากนั้น ไดพ้ิจารณาแกไ้ข
การรับสมคัรตาํแหน่งงานอ่ืนๆ เช่น วิศวกร  เป็นตน้ โดยไม่ระบุเพศ  เม่ือมีการประกาศรับสมคัร
เจา้หนา้ท่ีโดยไม่ระบุเพศกจ็ะมีผูห้ญิงเขา้มาสมคัร  นอกจากน้ี  กรมชลประทานยงัมีสวสัดิการท่ีดูแล
คุณภาพชีวิตขา้ราชการกรมชลประทานรวมไปถึงครอบครัว  เพื่อให้ขา้ราชการสามารถทาํงานได้
อยา่งสบายใจแบบครบวงจร  ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต  มีสวสัดิการบา้นพกั โรงเรียนสาํหรับให้
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บุตรหลานของขา้ราชการกรมชลประทานได้ศึกษา โรงพยาบาลชลประทานสําหรับรักษายาม
เจ็บป่วย สโมสรชลประทานให้จดังานเล้ียง งานมงคลสมรส วดัให้ขา้ราชการไดป้ระกอบกิจกรรม
ทางศาสนาต่างๆ   
 

 

รูปท่ี ๔.๒ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย กรมชลประทาน เร่ิมแรก 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๒)  กรมชลประทาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การแกไ้ขกฎระเบียบของกรมชลประทานท่ีรับสมคัรบุคลากรตาํแหน่ง
ต่างๆ โดยไม่ระบุเพศไดด้าํเนินการต่อเน่ืองเร่ือยมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมชลประทานได้
ดาํเนินการเตรียมความพร้อมใหว้ิทยาลยัชลประทาน  ซ่ึงเดิมรับเฉพาะนกัศึกษาชาย เปิดรับนกัศึกษา
หญิงเขา้ศึกษา โดยปรับปรุงอาคาร สถานท่ี หอ้งนํ้ า หอพกั ใหส้ามารถรองรับนกัศึกษาหญิง และได้
เปิดรับสมคัรนกัศึกษาทั้งหญิงและชายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยปีแรกมีผูห้ญิงเขา้ศึกษาเพียง ๑๒ 

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
สํานักงานเลขานุการกรม 

 
คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

CGEO – เป็นประธาน 
(ชาย)กรรมการ ๑๒ คน 

(ชาย ๗  คน หญงิ ๕ คน) 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมชลประทาน  ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผอ.สํานัก
พัฒนา
โครง 
สรา้งฯ 
 
(ชาย) 

ผอ.กลุม่
พัฒนา
ระบบ 
บรหิาร 
 
(ชาย) 

ผอ.สํานัก
สํารวจดา้น
วศิวกรรม
และ
ธรณีวทิยา 
(ชาย)

ผอ. 
กอง
การเงนิ
และบญัช ี
 
(หญงิ)

ผอ. 
กอง
พัสด ุ
 
 
(หญงิ)

ผอ. 
สว่นงาน
บรหิารงาน
บคุคลฯ 
 
 (ชาย)

หวัหนา้ฝ่าย 
ชว่ยอํานวยการ
และประสานงาน
ราชการ 
 
(หญงิ) 

หวัหนา้ฝ่าย 
กองการเงนิ
และบญัช ี
 
  
(หญงิ) 

เลขา 
นุการ 
กรม  
 
 
(ชาย) 

ผอ.กลุม่ 
ตรวจสอบ 
ภายใน 
 
 
(หญงิ)

ผอ. 
กอง
แผน 
งาน 
 
(ชาย) 

CGEO 
รองอธบิดฝ่ีายบรหิาร 
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คนและเพิ่มมากข้ึนทุกปี จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นกัศึกษาหญิงเหล่าน้ีไดจ้บการศึกษาและทาํงาน
ตามท่ีมุ่งหวงั 

 
 

 

รูปท่ี ๔.๓ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย กรมชลประทาน ในปัจจุบนั 
 

 

CGEO 
รองอธบิดฝ่ีายบรหิาร 

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
สํานักงานเลขานุการกรม 

 
คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

CGEO – เป็นประธาน 
(ชาย)กรรมการ ๑๘ คน  

(ชาย ๘ คน หญงิ ๑๐ คน) 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมชลประทาน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจบุัน 

หวัหนา้
ฝ่ายประชา 
สมัพันธ์
และ
เผยแพร ่
 (หญงิ) 

หวัหนา้ฝ่าย 
กองการเงนิ
และบญัช ี
 
  
(หญงิ) 

ผอ. 
สว่นการ 
ฝึกอบรม 
 
 
 (หญงิ) 

หวัหนา้
กลุม่งาน
พัฒนาการ
บรหิาร
จัดการน้ํา 
(ชาย) 

หวัหนา้
กลุม่
เศรษฐกจิ
และสงัคม 
  
(หญงิ) 

เลขา 
นุการ 
กรม  
 
 
(ชาย)

ผอ.สํานัก
พัฒนา
โครง 
สรา้งฯ 
 
(ชาย) 

ผอ. 
กอง
กฎหมาย
และทีด่นิ 
 
(ชาย) 

ผอ.สํานัก
สํารวจดา้น
วศิวกรรม
และ
ธรณีวทิยา 
(ชาย) 

หวัหนา้
ฝ่าย 
บรหิาร
ท่ัวไป 
  
(หญงิ) 

หวัหนา้ฝ่าย 
ชว่ยอํานวย 
การและ
ประสานงาน
ราชการ 
(หญงิ) 

ผอ. 
กอง
การเงนิ
และบญัช ี
 
(หญงิ)

ผอ. 
กอง
พัสด ุ
 
 
(หญงิ)

ผอ.กลุม่ 
ตรวจสอบ 
ภายใน 
 
 
(หญงิ)

ผอ. 
กอง
แผน 
งาน 
 
(ชาย)

ผอ.กลุม่
พัฒนา
ระบบ 
บรหิาร 
 
(ชาย)

ผอ. 
สว่นงาน
บรหิารงาน
บคุคลฯ 
 
 (หญงิ) 

คณะทํางานเครอืขา่ย 
และวทิยากรตวัคณูในสว่นภมูภิาค 

สํานักชลประทานที ่๑ - ๑๖ 

เครอืขา่ยของศนูย์
ประสานงาน ฯและวทิยากร

ตวัคณู สว่นกลาง 

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฎบิตักิาร 
แกนนําดา้นการสง่เสรมิ 
ความเสมอภาคหญงิชาย 

สว่นภมูภิาคสว่นกลาง 
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ก่อนท่ีจะมีการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
ในราวปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเ้กิดกระแสต่ืนตวัเลก็ๆ ในหมู่ขา้ราชการหญิงของกรมชลประทานในเร่ือง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย อนัเป็นผลจากการใหค้วามสาํคญัต่อความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายอย่างชดัเจน ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็น
รัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคท่ีไดรั้บการคุม้ครองจาก
รัฐธรรมนูญอยา่งเสมอกนั โดยไม่กีดกนัเลือกปฏิบติัโดยสาเหตุทางเพศ นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยงั
บญัญติัห้ามมิให้มีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม รวมทั้งระบุว่ามาตรการท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม ขา้ราชการหญิงจึงไดมี้หนงัสือถึงกรมชลประทาน โดยอา้งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ในมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง ร้องขอให้ผูห้ญิงใส่กางเกงมา
ทาํงานได ้เน่ืองจากพบว่า การใส่กระโปรงในการทาํงานหลายๆ โอกาสทาํให้เกิดความไม่สะดวก 
ขาดความคล่องตวั เช่น การเดินทางไปตรวจงานต่างจงัหวดั เป็นตน้ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  กรม
ชลประทานไดอ้อกคาํสัง่ใหข้า้ราชการหญิงสามารถใส่กางเกงมาทาํงานได ้

 
การดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมชลประทานเร่ิมเป็น

รูปธรรมข้ึนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘  มีการจดัทาํแผนแม่บทดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
จัดระเบียบโครงสร้างการดําเนินงาน  แต่งตั้ งผูบ้ริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย              
มีคณะกรรมการกาํกับดูแลท่ีคาํนึงถึงสัดส่วนหญิงชาย  มีศูนย์ประสานงานทั้ งส่วนกลางและ
เครือข่ายส่วนภูมิภาคในการดําเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย   ระยะแรก              
กรมชลประทานเนน้ท่ีการใหอ้บรมความรู้แก่ผูบ้ริหารและขา้ราชการ  ตลอดจนสร้างวิทยากรตวัคูณ
ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเพ่ือขยายผลสู่ประชาชนอนัเป็นเป้าหมายท่ีแทจ้ริง โดยใช ้     
กลยุทธ์คดัเลือกเฉพาะวิทยากรตวัคูณระดับชั้นหัวกะทิของกรมชลประทานท่ีมีอยู่กระจายทั่ว
ประเทศเท่านั้ นท่ีจะได้รับหนังสือจากทางกรมให้เข้าอบรมเพื่อสร้างจุดสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรม  เน่ืองจากเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็นเร่ืองใหม่และคนยงัมองไม่เห็น
ความสาํคญัในขณะนั้น  ซ่ึงก็ไดผ้ลการตอบรับเป็นอยา่งดี  และวิทยากรตวัคูณเหล่าน้ีไดน้าํความรู้ท่ี
ไดไ้ปอบรมกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย
กบักลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าอนัเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลกัของกรมชลประทาน  ปัญหาท่ีพบใน
ระยะแรกคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีเขา้อบรมเป็นชาย ดว้ยมุมมองและความเขา้ใจทัว่ไปของชาวบา้น
ท่ีว่า เกษตรกร คือ ผูช้าย และงานประชุม อบรม งานนอกบา้นเป็นของชาย  เกษตรกรท่ีเป็นหญิงจึง
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เขา้ร่วมกิจกรรมค่อนขา้งนอ้ย วิทยากรตวัคูณตอ้งพยายามโนม้นา้วใหมี้การจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้
นํ้ าทั้งหญิงและชายทาํงานร่วมกนั    

 นอกจากน้ีพบว่า มีการดาํเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีเป็น
กิจกรรมถาวรท่ีทาํมาก่อนแลว้อยู่ในรูปสวสัดิการและมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและการทาํงานของ
ขา้ราชการกรมชลประทานตลอดจนถึงครอบครัว มีกิจกรรมต่างๆ มากมายท่ีเด่นน่าสนใจ เช่น 
โครงการค่ายฤดูร้อนสาํหรับบุตร-หลานเจา้หนา้ท่ีชลประทาน เน่ืองดว้ยช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี  
ผูป้กครองบางคนประสบปัญหาไม่มีคนดูแลบุตรหลาน จึงต้องนําบุตรหลานมาท่ีทาํงานด้วย      
เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มท่ี โครงการน้ีจึงจดัข้ึนเพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตร
หลานของผูป้กครอง อีกทั้งเป็นเสริมสร้างประสบการณ์และโอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ นอกชั้นเรียน
ปกติให้แก่บุตรหลานผ่านกิจกรรมต่างๆ  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการในวนัหยดุของเจา้หนา้ท่ี
ในต่างจงัหวดัโดยให้พาครอบครัวไปไดด้ว้ย ทางกรมชลประทานจะมีการจดักิจกรรมและพาเท่ียว
ให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีเขา้อบรมสัมมนา ทาํให้ครอบครัวมีเวลาอยู่
ร่วมกนัทาํกิจกรรมในวนัหยดุขณะเดียวกนักไ็ดง้านราชการดว้ย  เป็นตน้ 

การดาํเนินงานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมชลประทานตามแผนงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร มีดงัน้ี 

๑)  การบูรณาการมิติหญิงชายในภารกิจหลกัของกรมชลประทานเพ่ือลงสู่กลุ่ม
ประชาชนหรือผูรั้บบริการ (ภายนอกองคก์ร) 

 (๑)  แผนงานการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ/การบริหาร/การเป็นผูน้าํของผูห้ญิง 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าประทาน  
โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกลุ่มประชาชนชายขอบริมฝ่ังแม่นํ้าโขงเพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจและการเขา้ถึงทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการสร้างพลงักลุ่มต่อรอง การปกป้อง
คุม้ครอง สิทธิในการเลือกทาํงานและการเลือกปฏิบติัต่างๆ 

(๒) แผนงานการขจัดความรุนแรงในครอบครัว/ชุมชน/ท่ีทาํงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบับุคลากรกรมชลประทาน ไดแ้ก่ โครงการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและแจง้ขอ้ร้องเรียนอย่างเสมอภาคทั้งหญิงและชาย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ๑๐ 
ช่องทาง เช่น สายด่วนชลประทาน ๑๔๖๐ คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เวทีประชาคม เวบ็ไซด ์เวบ็บอร์ด 
และอีเมล  เป็นต้น รวมทั้ งโครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข์ให้ทราบถึง
กระบวนการและวิธีใหค้าํปรึกษา        
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(๓)  แผนงานการจดัทาํขอ้มูลและสารสนเทศจาํแนกเพศ ไดแ้ก่ โครงการจดัทาํ
ขอ้มูลจาํแนกเพศและสารสนเทศในประเด็นต่างๆ โครงการประชาสัมพนัธ์ดา้นการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอก 

(๔) แผนงานพฒันากลไกในการทาํงาน (นโยบาย กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติั
ต่างๆ)  ไดแ้ก่ โครงการสนบัสนุนการจดัประกวดผูน้าํกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าดีเด่น โดยเพิ่มเง่ือนไข
การจดัประกวดผูใ้ชน้ํ้ าใหมี้สดัส่วนผูห้ญิงในกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ ามากข้ึน 

๒)  การบูรณาการมิติหญิงชายในส่วนราชการ (ภายในองคก์ร) 
(๑)  แผนงานพฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไดแ้ก่ 

โครงการฝึกอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหค้วามรู้ดา้นความเสมอภาคหญิงชาย  โครงการบูรณาการ
มิติหญิงชาย ในการอบรมหลกัสูตรต่างๆ 

(๒)  แผนงานพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม ไดแ้ก่ โครงการพฒันาหลกัสูตร
การอบรมการรับเร่ืองราวร้องทุกขใ์นท่ีทาํงาน 

(๓)  แผนงานการพฒันากลไกในการทาํงาน (นโยบาย กฎ ระเบียบและ        
ขอ้ปฏิบติัต่างๆ) ไดแ้ก่ โครงการทบทวนขอ้ปฏิบติั กฎระเบียบต่างๆ ให้มีมุมมองหญิงชาย ไดแ้ก่ 
ทบทวนรายช่ือของคณะทาํงานและองคค์ณะต่างๆ  ในกรมชลประทาน 

(๔)  แผนงานสร้างเครือข่ายภายในกรมชลประทาน ได้แก่ โครงการอบรม
วิทยากรผูน้าํเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าเพ่ือนาํไปถ่ายทอดความรู้และพฒันาจิตสาํนึกเก่ียวกบัหญิงชายให้แก่
เกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า โครงการฝึกอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการแกนนาํดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชายในส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

(๕)  แผนงานการพฒันาฐานขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ โครงการจดัทาํ
ขอ้มูลจาํแนกเพศและสารสนเทศในประเด็นต่างๆ โครงการประชาสัมพนัธ์ดา้นการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอก 

 
๑.๓ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

  ได้รับรางวลัหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ประจาํปี ๒๕๕๐ มีภารกิจ บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการพฒันาศกัยภาพแรงงานของ
ประเทศให้มีความสามารถในการทาํงานไดผ้ลสําเร็จและมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นกาํลงัแรงงานท่ีมี
แนวคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความเขา้ใจในการเพ่ิมผลิตภาพของงาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน     
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๑.๓.๑ โครงสร้างการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 
ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี 
- ริเร่ิมในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมพฒันาฝีมือแรงงานมีคาํสั่งแต่งตั้งผูบ้ริหาร

ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) โดยมอบหมายให้ผูบ้ริหารระดับรองอธิบดีเป็น 
CGEO 

- คณะกรรมการกาํกบัการดูแลงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
มอบหมายให้ผูบ้ริหารหน่วยงานในสังกดักรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นคณะกรรมการกาํกบัฯ โดย
ตาํแหน่ง มีผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFP) ไดม้อบหมาย
กองส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบการทาํหน้าท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและจดัตั้งคณะทาํงานศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
โดยมีผูอ้ ํานวยการกองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป้ระกอบการเป็นหัวหน้า
คณะทาํงานฯ  ผูแ้ทนหน่วยงานในสังกดักรมพฒันาฝีมือแรงงาน และหัวหน้าฝ่ายพฒันาศกัยภาพ
แรงงานสตรีและเยาวชน  กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู ้ประกอบการ                   
เป็นคณะทาํงานและเลขานุการคณะทาํงานฯ  

  ๑.๓.๒  การดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 
กรมพฒันาฝีมือแรงงานมีการดาํเนินงานด้านสตรีและการส่งเสริมความ

เสมอภาคระหวา่งหญิงชายสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดงัน้ี   
๑)  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กรมพัฒนา ฝี มือแรงง านจัดตั้ ง ค ร้ั งแรก เ ม่ือ ปี  ๒๕๓๕สั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดโ้อนไปสงักดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม และ
ในปี ๒๕๓๗ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานดา้นสตรีและเดก็ จึงจดัตั้งหน่วยงานเพื่อทาํหนา้ท่ี
ในการศึกษาพฒันารูปแบบและกาํหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาฝีมือแรงงานให้แก่สตรี
และเด็ก  ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานงานและศูนยข์อ้มูลการพฒันาแรงงานสตรีและเด็ก ภายใตช่ื้อ 
“กองประสานการพฒันาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก” ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้การพฒันาฝีมือแรงงาน
และเด็กของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดยมีกฎหมายและองคก์รรองรับอย่างแทจ้ริง และไดมี้การ
ดาํเนินการพฒันาฝีมือแรงงาน  ภายหลงัมีการนาํผลการพฒันาฝีมือแรงงานมาวิเคราะห์ พบว่ามีสตรี
เขา้รับการอบรมฝีมือแรงงานเพียงร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในภาพรวม ซ่ึงบ่งช้ีทาํใหเ้ห็นว่า อาจมี
ปัจจยัหรือประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีทาํให้เกิดขอ้จาํกดัหรือการกีดกนัทางโอกาสให้สตรี ไม่สามารถ



๖๓ 
 

เขา้รับการพฒันาฝีมือแรงงานได้อย่างทัว่ถึง กรมพฒันาฝีมือแรงงานได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  
ประกอบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัารไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อความเสมอภาคชายหญิงอยา่งชดัเจนและอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้ งแผนพฒันาสตรีในขณะนั้น  ลว้นให้ความสําคญักับการพฒันาสตรี        
จึงไดน้าํประเด็นเร่ืองมิติบทบาทหญิงชายและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมาสู่การ
ปฏิบติัในกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

 
รูปท่ี ๔.๔ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 
๒)  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงานไดมี้บทบาทในงานดา้นการพฒันาสตรีและการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

(๑)  ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการพฒันาฝีมือแรงงานระหว่าง
หญิงชายโดยเสมอภาคกนั 

CGEO 
รองอธบิด ี

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
กองสง่เสรมิการพัฒนาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบการ 

คณะกรรมการกาํกบัดแูล 
(ผูบ้รหิารทกุหน่วยงานในสงักดัเป็นกรรมการ) 

• CGEO – เป็นประธาน 
• หวัหนา้ผูต้รวจราชการ – เป็นรองประธาน 
• ผูต้รวจราชการ,เลขานุการกรม,ผอ.สํานัก/กอง/กลุม่งาน,หวัหนา้

ฝ่ายพัฒนาศกัยภาพแรงงานสตรแีละเยาวชน  - เป็นกรรมการ 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจบุัน 

คณะทํางานศนูยป์ระสานงานฯ (GFPN) 
(ผูแ้ทนทกุหน่วยงานในสงักดัเป็นคณะทํางาน) 

 
• ผอ.กองสง่เสรมิการพัฒนาศกัยภาพแรงงานฯ  – เป็นประธานคณะทํางาน 
• ผูแ้ทนทกุหน่วยงานในสงักดักรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน – เป็นคณะทํางาน 



๖๔ 
 

(๑.๑)  จัดทาํโครงการพฒันาสตรี ภายใต้โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการพฒันาฝีมือแรงงานนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงต่างๆ  

 (๑.๑.๑) พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ศกัยภาพแรงงานสตรี เช่น หลกัสูตรผูป้ระกอบอาหารเชิงพาณิชย ์หลกัสูตรผูแ้ลเด็กและผูสู้งอาย ุ 
หลกัสูตรพนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  หลกัสูตรพนกังานแม่บา้นโรงแรม  เป็นตน้ 

 (๑.๑.๒)  ปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
สาํหรับการฝึกอบรมและพฒันาฝีมือแรงงาน เช่น ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ โรงฝึกอบรม     
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาแรงงานสตรี  และจดัสร้างหอพกัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ห้องสุขภณัฑต่์างๆโดย
แยกสดัส่วนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหญิงชาย 

 (๑.๑.๓)   จัดหาครุภัณฑ์สําหรับหลักสูตรการฝึกอบรม      
ท่ีเอ้ือต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหญิง 

 (๑.๑.๔)  ปรับปรุงส่ือประชาสัมพนัธ์ให้มีภาพกิจกรรม
และความสาํเร็จดา้นการพฒันาฝีมือแรงงานของทั้งหญิงและชาย 

 (๑.๑.๕) จัดตั้ งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาศกัยภาพแรงงานสตรี ท่ีเรียกว่า “Women’ Friendly Center” ท่ีศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 (๑.๑.๖)  จดัทาํส่ือการฝึกอบรมในรูปแบบของ CD-ROM  
วีดิทศัน์ หลกัสูตรและซอฟแวร์ต่างๆ สาํหรับแนะนาํหลกัสูตรการฝึกอบรมหน่วยงานกรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน โลกอาชีพ คู่มือการฝึกอบรม  เป็นตน้ 

(๑.๒) การกาํหนดนโยบายความเท่าเทียมกันในโอกาสของ
หญิงและชาย  ในการรับบริการพฒันาฝีมือแรงงานและการแข่งขนัฝีมือแรงงาน 

 (๑.๒.๑)   กาํหนดให้รับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งหญิงและชาย  
โดยไม่จาํกดัเพศในทุกหลกัสูตรของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 (๑.๒.๒)  กาํหนดสัดส่วนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ฝีมือและศกัยภาพแรงงานท่ีเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย 

 (๑.๒.๓)  กาํหนดสัดส่วนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมยกระดบั
พฒันาฝีมือและศกัยภาพแรงงานท่ีเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย 

 (๑.๒.๔) กาํหนดสัดส่วนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อการ
พฒันา/ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย 
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 (๑.๒.๕) กาํหนดให้มีการดาํเนินงานตามแผนแม่บทดา้น
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  ไดจ้ดัทาํแผนแม่บทฯ 
รวม ๒ ฉบบั คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

 (๑.๒.๖) ส่งเสริมใหเ้ยาวชนท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะดา้นฝีมือแรงงงาน ทั้งหญิงและชายใหเ้ขา้แข่งขนัฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ  ทั้งในระดบัภาค 
ระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และระดบันานาชาติ 

(๒) ดา้นการดาํเนินโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพสตรี เช่น โครงการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกใหก้บักลุ่มสตรีมุสลิมจงัหวดันราธิวาส โครงการพฒันาธุรกิจชุมชน
ให้ย ัง่ยืนให้กบักลุ่มสตรีจงัหวดัร้อยเอ็ด โครงการพฒันาสตรีในวฒันธรรมมุสลิมให้กบักลุ่มสตรี
จงัหวดันราธิวาส โครงการพฒันารูปแบบการพฒันาศกัยภาพแรงงานสตรีในการทอผา้และแปรรูป
ผลิตภณัฑผ์า้ไหม โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระกอบการอาชีพอิสระเพื่อพฒันาผูถู้กเลิกจา้ง ฯลฯ 

(๓) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีในกรอบ
เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ   

(๓.๑) คณะกรรมการอาเซียนดา้นสตรี (ASEAN Committee 
Woman: ACW) จากการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนดา้นสตรี (ASEAN Sub-Committee 
Woman: ASW) คร้ังท่ี ๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ีประเทศอินโดนีเซีย ไดเ้ห็นชอบกบัขอ้เสนอและกรอบ
แนวทางการพฒันาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานดาํเนินการ ดงัน้ี 

 (๓.๑.๑) ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ASW ไดย้กฐานะเป็น ACW 
และไดป้ระชุมคร้ังแรกท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีมติเห็นชอบให้
ประเทศไทยดาํเนินโครงการ Livelihood Management Programme for ASEAN Woman ซ่ึง          
กรมพฒันาฝีมือแรงงานไดด้าํเนินการโครงการฯ ดงักล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จากประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดว้ย ๔ กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

  -  กิ จ ก ร ร ม ท่ี  ๑  Planning, Organization, 
Implementation and Network of Training of Women ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ กรุงเทพฯ ซ่ึง
เป็นการฝึกอบรมดา้นการวางแผนพฒันาบุคลากรดา้นการพฒันาฝีมือแรงงานสตรีอาเซียน 

   -  กิจกรรมท่ี ๒ Training on Self  Employment  
and New Enterpreneur Development for Women  ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ณ  กรุงเทพฯ ซ่ึง
เป็นการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและพฒันาผูป้ระกอบการสตรีสาํหรับสตรี 
ในภูมิภาคอาเซียน 
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   -  กิจกรรมท่ี ๓ ICT Employment Opportunity 
and Skills Development for Women ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ณ กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นการ
ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทาํทั้งในระบบและนอก
ระบบการจา้งงานใหก้บัสตรี 

   -  กิจกรรมท่ี ๔ Training in Curriculum Development 
of Teaching and Learning Aids Preparation ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ณ กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นการ
ฝึกอบรมดา้นการพฒันาวิทยากรในดา้นการจดัทาํส่ือการฝึกอบรมโดยนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มา
ประยกุตใ์ช ้

 (๓.๑.๒) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ดาํเนินการโครงการเครือข่าย
การพฒันาฝีมือแรงงานสตรีอาเซียน : การฝึกอาชีพแม่หญิงลาว ณ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและ
สร้างโอกาสให้สตรีอาเซียนไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือและองคค์วามรู้ ตลอดจนบทบาทแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพสตรี และแนวทางการพฒันาระบบรูปแบบการฝึกอาชีพ สปป.ลาว  

 (๓.๑.๓) ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาํเนินการโครงการเครือข่าย
การพฒันาฝีมือแรงงานสตรีอาเซียน โดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัเร่ือง “The Project of Enhancing 
Partnerships for Economic Empowerment of ASEAN” ณ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส
ให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจมากข้ึน ตลอดจนหาแนวทางและรูปแบบการระดมเงินทุนหรือหา
แหล่งเงินทุนในการดาํเนินการและสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพแรงงานสตรีอาเซียน และจดั
กิจกรรมและนิทรรศการเก่ียวกับการพฒันาอาชีพธุรกิจสปา ในการประชุม ACW คร้ังท่ี ๖ ซ่ึง
ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 (๓.๑.๔) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดน้าํเสนอแผนการดาํเนินงาน
โครงการพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้สตรี (Skill Development Promotion for 
Advancement of Women) ภายใตโ้ครงการเครือข่ายการพฒันาฝีมือแรงงานสตรีอาเซียน                
ในท่ีประชุม ACW คร้ังท่ี ๗ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เพื่อขยายผลการฝึกอบรมให้แก่
เยาวชนสตรีของผูป้ระกอบการสตรีในอาเซียน แบ่งเป็น ๓ โครงการยอ่ย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๕ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัโครงการดงัน้ี 

  -   โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานสตรีดา้นการ
ท่องเท่ียวและบริการ 

  -  โครงการพฒันาศักยภาพแรงงานสตรีด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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 -  โครงการพัฒนาสตรี เ ป็นผู ้นําด้านการ
ประกอบธุรกิจจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

(๓.๒) เครือข่ายผูน้าํสตรีในเอเปค (Women Leader’s Network 
- WLN) กรมพฒันาฝีมือแรงงานไดม้อบหมายผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม WLN คร้ังท่ี ๘ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  และการประชุม WLN คร้ังท่ี ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม ตามขอ้เสนอแนะจากผลการประชุม WLN 
ไดแ้ก่ โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ และโครงการฝึกอบรมการ
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 

(๓.๓)  เครือข่ายประสานงานดา้นการบูรณาการบทบาทหญิงชาย  
ภายใตก้รอบเอเปค (Gender Focal Point Network : GFPN) กรมพฒันาฝีมือแรงงานไดใ้หข้อ้มูลและ
รายงานความก้าวหน้าการดาํเนินการบูรณาการบทบาทหญิงชายจากการประชุมเครือข่ายการ
ประสานงานดา้นการบูรณาการบทบาทหญิงชายภายใตก้รอบเอเปค โดยการนาํมิติหญิงชายบูรณา
การกบัภารกิจของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสานงาน ร่วมประชุมเตรียมการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประชุม GFPN ทุกคร้ัง 

(๔) การดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔   
ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๔๔ และจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ
ส่วนราชการใหส้าํนกังาน ก.พ. เป็นประจาํทุกปี และใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

- ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  แต่งตั้งผูบ้ริหารดา้นการดาํเนินการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)  จดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFP) 
                                                   -    จดัทาํแผนแม่บทด้านส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ และแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชายของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  

- จดัตั้งคณะทาํงานพฒันามาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย มอบหมายเจา้หน้าท่ีเป็นคณะทาํงาน โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกลัน่กรอง
มาตรฐานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อกาํหนดมาตรฐานฯ 
สาํหรับนาํไปสู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม และเสนอแนวทางในการนาํมาตรฐานฯ ไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้ งติดตามและปรับปรุงมาตรฐาน ฯ ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างมี
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ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ตามคาํสั่งสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ท่ี ๓๔/ ๒๕๕๐ ลงวนัท่ี 
๑๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐ 

(๕) ดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ 
ไดจ้ดักิจกรรม/โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ เพื่อสร้างความ
ตระหนกัให้ความรู้และความเขา้ใจเร่ืองการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายกบัการพฒันาฝีมือแรงงาน 
ใหแ้ก่บุคลากรกรมพฒันาฝีมือแรงงานและหน่วยงานต่างๆ ในสงักดั  โดยพยายามใหมี้สัดส่วนหญิงชาย
ใกลเ้คียงกนัเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 

 (๕.๑)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ดาํเนินโครงการพฒันาทาง
วิชาการเพื่อการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายใหก้บัผูบ้ริหารในระดบัผูอ้าํนวยการสาํนกั ผูอ้าํนวยการ
กองหรือเทียบเท่า จาํนวน ๘๐ คน แบ่งเป็นเพศหญิง ๓๙ คน และเพศชาย จาํนวน ๔๑ คน ณ 
กรุงเทพฯ  และโครงการสัมมนาการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายกบัการพฒันาฝีมือแรงงานระดบั
ปฏิบติัการใหก้บัขา้ราชการ  ระดบั ๖-๘ จาํนวน ๖๖ คน แบ่งเป็นเพศหญิง ๓๙ คน และเพศชาย ๒๗ 
คน ณ กรุงเทพฯ 

(๕.๒)   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาํเนินโครงการสัมมนาการ
เสริมสร้างความตระหนกัดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสร้างความเขา้ใจในแนวทางการ  
บูรณาการมิติหญิงชายกบัภารกิจของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  ตามแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ให้กบัขา้ราชการ
ระดบั ๓-๘ และเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ จาํนวน ๒ รุ่น ดงัน้ี 

  -  รุ่นท่ี ๑ จาํนวน ๓๕ คน แบ่งเป็นเพศหญิง 
จาํนวน ๑๕ คน และเพศชาย จาํนวน ๒๐ คน ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จงัหวดัอุบลราชธานี 

   -  รุ่นท่ี ๒ จาํนวน ๓๕ คน แบ่งเป็นเพศหญิง 
จาํนวน ๒๒ คน และเพศชาย จาํนวน ๑๓ คน ในพื้นท่ีภาคกลาง ณ จงัหวดัสมุทรสงคราม 

(๕.๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ดาํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุม้ครองสิทธิสตรี  ดงัน้ี 

     (๕.๓ .๑)  ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  เพื่อพฒันาเสริมสร้างความตระหนกัรับรู้ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและเผยแพร่เก่ียวกบับทบาทหญิงชาย และแนวคิดการบูรณาการมิติหญิงชายกบัภารกิจการ
พฒันาฝีมือแรงงานและองคก์ร  รวมทั้งแนวทางการนาํแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ไปสู่การปฏิบติัให้กบัขา้ราชการระดบั ระดบั ๓-๘ และ
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ จาํนวน ๒ รุ่น ดงัน้ี 
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   -  รุ่นท่ี ๑ จาํนวน ๔๑ คน แบ่งเป็นเพศหญิง 
จาํนวน ๒๑ คน และเพศชาย จาํนวน ๒๐ คน ในพื้นท่ีภาคเหนือ ณ จงัหวดัเชียงราย 

   -  รุ่นท่ี ๒ จาํนวน ๓๘ คน แบ่งเป็นเพศหญิง 
จาํนวน ๒๗ คน และเพศชาย จาํนวน ๑๑ คน ในพื้นท่ีภาคใต ้ณ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

 (๕.๓.๒)   ดาํเนินโครงการอบรมเป็นวิทยากรสิทธิการ
เจริญพนัธ์ุ  ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรเป็นวิทยากรสิทธิการ
เจริญพนัธ์ุ ระหว่างสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน  ให้กบั
บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีวิทยากร จาํนวน ๒ รุ่น ดงัน้ี 

   -  รุ่นท่ี ๑ จาํนวน ๓๕  คน แบ่งเป็นเพศหญิง 
จาํนวน ๒๒ คน และเพศชาย จาํนวน ๑๓ คน ในพื้นท่ีภาคเหนือ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 

   -  รุ่นท่ี ๒ จาํนวน ๔๑ คน แบ่งเป็นเพศหญิง 
จาํนวน ๑๔ คน และเพศชาย จาํนวน ๒๗ คน ในพื้นท่ีภาคกลาง ณ จงัหวดัชลบุรี 

 (๕.๓.๓)  ดาํเนินโครงการอบรมการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
การพฒันาฝีมือแรงงานตามแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔) ให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นแผนงาน จาํนวน ๗๐ คน แบ่งเป็นเพศหญิง จาํนวน 
๔๗ คน และเพศชาย จาํนวน ๒๓ คน ณ จงัหวดัปทุมธานี 

(๕.๔)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาํหนดดาํเนินโครงการ
สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและคุม้ครองสิทธิสตรีให้กบัขา้ราชการระดบั ๑ - ๖ 
ครูฝึกฝีมือแรงงานและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการจาํนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน ดงัน้ี 

  -  รุ่นท่ี ๑ จาํนวน ๓๗  คน แบ่งเป็นเพศหญิง จาํนวน 
๒๖ คน และเพศชาย จาํนวน ๑๓ คน ในพื้นท่ีภาคใต ้ณ จงัหวดัภูเกต็ 

  -  รุ่นท่ี ๒ จาํนวน ๓๖ คน แบ่งเป็นเพศหญิง จาํนวน ๑๕ คน 
และเพศชาย จาํนวน ๒๑ คน ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จงัหวดัอุดรธานี 

 
๑.๔ กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ประจาํปี ๒๕๕๑ มีภารกิจเก่ียวกบัการศึกษา วิจยั และพฒันาดา้นการประมงเพ่ือการจดัการ
ทรัพยากรประมง ควบคุมการทาํประมง และผลิตสัตวน์ํ้ า และผลิตภณัฑ์ประมงท่ีมีมาตรฐานถูก
สุขอนามยัให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้
ตลอดจนใชท้รัพยากรประมงและทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื  



๗๐ 
 

๑.๔.๑ โครงสร้างการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 
ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี 
กรมประมงไดแ้ต่งตั้งอธิบดีกรมประมง เป็นผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้าง

บทบาทหญิงชาย (CGEO) ของกรมประมง แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย  โดยกาํหนดใหผู้อ้าํนวยการทุกกอง/สาํนกั เป็นกรรมการ จดัตั้งศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFP)  มอบหมายใหก้องการเจา้หนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานฯ  
มีผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี เป็นหัวหนา้ศูนยป์ระสานงานฯ  และกาํหนดใหฝ่้ายสวสัดิการและ
เจา้หน้าท่ีสัมพนัธ์เป็นผูด้าํเนินการศูนยป์ระสานงานฯ  แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นบูรณาการบทบาท
หญิงชาย  เพื่อดาํเนินการดา้นบทบาทหญิงชายภายในและภายนอกหน่วยงานใหเ้กิดเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน  พร้อมทั้งดาํเนินการเร่งรัดการจดัทาํแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย  โดยกาํหนดให้คณะทาํงานมาจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและขบัเคล่ือนผลกัดนัดา้นบทบาท
หญิงชาย  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  ๑) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดา้นบทบาทหญิงชายในภาคการประมง  
๒) จดัทาํแนวทางปฏิบติัเพื่อสนับสนุนบทบาทหญิงชายในภาคการประมง  ๓) จดัทาํท่าทีการ
ประมงในประเดน็ Gender เพื่อเสนอในเวทีระหวา่งประเทศ  ๔) อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 

รูปท่ี ๔.๕ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย กรมประมง 

CGEO 
อธบิด ี

คณะกรรมการกาํกบัดแูล 
•CGEO – เป็นประธานกรรมการ 

•รองอธบิด ี(๑ ทา่น)  - เป็นกรรมการ 

•ผอ.สํานัก/กอง- เป็นกรรมการ 

•หวัหนา้กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร- เป็นกรรมการ 
•บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง– เป็นกรรมการ 

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP)  
กองการเจา้หนา้ที ่ 

 
(ฝ่ายสวสัดกิารและเจา้หนา้ทีส่มัพันธ ์

–รับผดิชอบดําเนนิการ) 

คณะทํางานดา้นบรูณาการ 
บทบาทหญงิชาย (Gender) 

  
คณะทํางาน 
- บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง– เป็นกรรมการ 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมประมงในปัจจบุัน 



๗๑ 
 

๑.๔.๒  การดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 
กรมประมงไดด้าํเนินกิจกรรมดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ดงัน้ี 
๑)  กิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งชายหญิงในหน่วยงาน 

(๑)  โครงการสร้างความตระหนักรับรู้ และเผยแพร่เก่ียวกับความ
เสมอภาคหญิงชายในกรมประมงในดา้นการบริหารงาน 

(๒) โครงการพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการดา้นการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

(๓)  โครงการพฒันากลไกการทาํงาน (กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ
ต่างๆ) การส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย โดยองคค์ณะท่ีกรมประมงตั้งข้ึนทาํหนา้ท่ีต่างๆ  
ในกระบวนการบริหารงานบุคคลมีสดัส่วนหญิงชายท่ีเหมาะสมหรือเพศใดเพศหน่ึงไม่เกิน ๒ ใน ๓ 
หรือสะทอ้นสดัส่วนของกลุ่มขา้ราชการหญิงชายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๔)  โครงการสร้างฐานขอ้มูลแยกเพศของขา้ราชการกรมประมง 
๒) กิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิงตามภารกิจ 

(ประชาชนผูรั้บบริการ) 
 (๑) โครงการบูรณาการบทบาทหญิงชายในกระบวนการกาํหนด

นโยบาย แผนงาน โครงการ รวมถึงการบริหาร และการใหบ้ริการตามพนัธกิจ และความรับผดิชอบ
ของกรมประมง 

(๒) โครงการสร้างเครือข่ายการดาํเนินการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย ภายในและภายนอกกรมประมง ท่ีมีภารกิจการดาํเนินงานท่ีใกลเ้คียงกนั  

(๓)  โครงการส่งเสริมให้มีการจดัทาํขอ้มูลจาํแนกเพศหญิงชาย และ
เผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้วิจยั เพื่อนาํไปใชใ้นการเขา้ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
การประมงของสตรี 

(๔)  โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามแผนพฒันาเด็กและเยาวชนในทุกถ่ินทุรกันดาร (โครงการประมง
โรงเรียน) 

(๕) โครงการนําเสนอผลงานวิจยัเก่ียวกับบทบาทหญิงชายในการ
จดัการทรัพยากรประมงในลุ่มแม่นํ้าโขง 

 
 
 



๗๒ 
 

๑.๕ กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม  
ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ประจาํปี ๒๕๕๑ มีภารกิจเก่ียวกบัการควบคุมและแกไ้ขพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั โดยมุ่งพฒันาเป็นองคก์ร
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี  
ไม่หวนกลบัมากระทาํผดิซํ้ า ไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต และสามารถ
ดาํรงชีวิตในสงัคมภายนอกไดอ้ยา่งปกติโดยสงัคมใหก้ารยอมรับ     

 
๑.๕.๑ โครงสร้างการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 

ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี   
กรมราชทัณฑ์ได้แต่งตั้ งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู ้บริหารด้านการ

เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) ของกรมราชทณัฑ ์แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้น
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(GFP) มอบหมายให้กองการเจา้หนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานฯ  และมีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
คือ ทุกเรือนจาํ/ทณัฑสถานจะมีคณะกรรมการดาํเนินการด้านบทบาทหญิงชาย ประกอบด้วย ผู ้
บญัชาการเรือนจาํและหวัหนา้ฝ่ายทุกฝ่าย  

  

 
รูปท่ี ๔.๖ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย กรมราชทณัฑ ์

 

CGEO 
อธบิด ี

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
กองการเจา้หนา้ที ่

 
คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมiราชทัณฑ ์  

เครอืขา่ยระหวา่งหนว่ยงาน 
เรอืนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 



๗๓ 
 

๑.๕.๒  การดําเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญงิชาย 
การดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในกรม

ราชทณัฑ์ระยะแรก เป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ สร้างเกณฑ์แนวทางการปฏิบติัในขอ้มูลพื้นฐาน  
กรมราชทณัฑมี์ฐานขอ้มูลขา้ราชการระบบ DPIS และฐานขอ้มูลตอ้งขงัซ่ึงเป็นผูรั้บบริการท่ีแยก
เพศไวอ้ยา่งชดัเจน ทุกเรือนจาํ/ทณัฑสถานจะมีคณะกรรมการดาํเนินการดา้นบทบาทหญิงชายเป็น
เครือข่ายระหวา่งหน่วยงาน  

ปัจจุบนัการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เนน้การมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลการปฏิบติังาน 
มีการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีทั้งในระดบักระทรวงและกรม จนถึงระดบับุคคล 
ทาํให้การปฏิบติัราชการในปัจจุบนัแตกต่างจากเดิมมาก เพราะตอ้งปฏิบติัทั้งงานประจาํ และงาน
ตามยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีตวัช้ีวดัต่างๆ มากมาย  ดงันั้น การดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการใดๆ ก็ตาม 
จึงไม่ควรเพิ่มงานใหก้บัหน่วยปฏิบติั  เรือนจาํ/ทณัฑสถานทัว่ประเทศจึงนาํแผนงาน/โครงการต่างๆ  
บูรณาการกนั เช่น แผนงาน/โครงการหน่ึงอาจมีตวัช้ีวดัหลายมิติ  ซ่ึงทาํให้งานเอกสารลดลง เกิด
ประโยชน์และความคุม้ค่า ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายของกรมราชทณัฑ ์        
จึงเน้นในการสร้างความตระหนักเร่ืองบทบาทหญิงชายให้แก่ขา้ราชการทุกระดับ เพื่อท่ีจะได้
สามารถนาํไปบูรณาการกบังานท่ีตนเองรับผดิชอบ และไดก้าํหนดเป็นวิสัยทศัน์ของกรมราชทณัฑ์
ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนแม่บทการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ของกรมราชทณัฑ ์คือ “ขา้ราชการกรมราชทณัฑป์ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสมอภาค โดยตระหนกัถึง
บทบาทท่ีแตกต่างกนัระหว่างหญิงชาย” โดยมีกลยทุธ์หลกัท่ีสาํคญัคือ การพฒันาขา้ราชการ การ
สร้างกลไก ซ่ึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในทุกเรือนจาํ/   
ทณัฑสถาน เน้นท่ีผูน้ําไปพร้อมๆ กับการเผยแพร่ความรู้ในส่ือต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับกรมราชทณัฑ์เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์   
(HR Scorecard) จึงเท่ากบัเป็นการสร้างมาตรฐานแนวทางการทาํงานท่ีมีการวางแผนงานร่วมกนั   
ทาํให้ติดตามประเมินผลได้ง่าย ก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม ขจดัการเลือกปฏิบติัในการ
บริหารงานบุคคลของกรมราชทณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  และการดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย กรมราชทณัฑไ์ม่ไดท้าํเป็นโครงการใดโครงการหน่ึงหรือหลายโครงการเพ่ือมารองรับมิติ
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายโดยเฉพาะ แต่เป็นการผสมผสานแนวคิดบทบาทหญิงชายลงไปใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการทุกระดบั โดยเนน้ระดบัผูน้าํซ่ึงเป็นผูก้ระจายความคิดและมีอาํนาจใน
การพิจารณาตดัสินใจรายละเอียดในโครงการต่างๆ เช่น เรือนจาํใหม่ท่ีใชค้วบคุมผูต้อ้งขงัหญิงและ
มีสถานท่ีตั้งอยูห่่างไกลตวัเมือง ในช่วงกลางคืนตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีหญิงอยูเ่วรรักษาการณ์ดว้ย ผูบ้ริหาร 
CGEO ไดก้าํชบัให้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบการก่อสร้างเรือนจาํให้ทาํประตูหนา้ต่างท่ีมัน่คงแขง็แรง  
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เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อเจา้หนา้ท่ีหญิงของกรมราชทณัฑด์ว้ย จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารไม่ได้
สั่งให้ทุกคนตอ้งคาํนึงถึงบทบาทหญิงชาย แต่ประยกุตแ์ละผสมผสานแนวคิดบทบาทหญิงชายเป็น
ตวัอย่างให้ผูป้ฏิบติัตระหนักและเห็นความสําคญัของมิติหญิงชายในปฏิบติังานมากข้ึน จากการ
ตระหนกัในบทบาทหญิงชายของขา้ราชการและผูบ้ริหารของกรมราชทณัฑส่์งผลใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บ
โอกาส สิทธิในการแสดงศกัยภาพ และสมรรถนะในการทาํงาน มีการมอบหมายงานตรงตาม
ตาํแหน่งหนา้ท่ี เป็นการพฒันามิติหญิงชายในระดบัจุลภาคและระดบัมหภาคครอบคลุมถึงผูต้อ้งขงั   
ทาํให้กรมราชทณัฑ์สามารถดาํเนินงานตามภารกิจหลกัไดด้ว้ยดี มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า ประหยดั
งบประมาณ และสนองตอบต่อความตอ้งการในการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในกรมราชทณัฑ ์  
โดยแผนงาน/โครงการดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย กรมราชทณัฑ ์แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ     

๑) แผนงาน/โครงการท่ีบูรณาการมิติหญิงชายในภารกิจหลักของส่วนราชการ        
เพื่อไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย  มี  ๑๐ ดา้น  ดงัน้ี  

 (๑)  การสร้างเจตคติดา้นความเสมอภาคเพ่ือลดอคติและการเลือกปฏิบติัต่างๆ  
ลกัษณะกิจกรรมเป็นการเผยแพร่ใหค้วามรู้ความเขา้ใจและปรับเจตคติแก่ผูต้อ้งขงั ตวัอยา่งกิจกรรม 
เช่น จดัทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ สิทธิหนา้ท่ี และความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย จดัหาหนงัสือเก่ียวกบัความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมอบให้หอ้งสมุดปัญญาเพื่อให้ผูต้อ้งขงั
สามารถมีแหล่งคน้ควา้หาความรู้ ติดตั้งตูรั้บความคิดเห็นเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
เรือนจาํ/ทณัฑสถาน เชิญวิทยากรมาบรรยายใหค้วามรู้ จดักิจกรรมปฏิบติัธรรม เป็นตน้ 

(๒)  พฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย   ลกัษณะ
กิจกรรมเป็นการดาํเนินตามแผนพฒันาบุคลากรกรมราชทณัฑใ์นดา้นต่าง ๆ  ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น  
การจดัการความรู้เพื่อสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์  โครงการนิเทศงานเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
ทณัฑปฏิบติั  การอบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในการดูแลผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม  เป็นตน้ 

(๓)  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ลกัษณะกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงั ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น โครงการศึกษาส่งเสริมการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ติดผูต้อ้งขงั โครงการฟ้ืนฟูครอบครัวผูต้อ้งขงัใหส้ามารถรับเด็ก
ติดผูต้อ้งขงัไปอุปการะ โครงการพฒันาส่ิงจาํเป็นขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในเรือนจาํสําหรับ
ผูต้อ้งขงั การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามญั ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน โครงการ
โรงเรียนวิวฒัน์พลเมือง เป็นตน้ 

(๔)  การขจดัความรุนแรงในครอบครัว/ชุมชน/ท่ีทาํงาน/สถานศึกษา ลกัษณะ
กิจกรรมเป็นการป้องกนัการกระทาํรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัวของผูต้อ้งขงั โดยจดั
โปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูและพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั แบ่งเป็น ๒ แนวทาง คือ ๑)โปรแกรมแกไ้ข
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ฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเฉพาะกลุ่ม เช่นโปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดทางเพศ โปรแกรมแกไ้ขผูใ้ชค้วาม
รุนแรงในครอบครัว เป็นตน้ และ ๒) โปรแกรมการจดัสวสัดิการให้กบัผูต้อ้งขงักลุ่มพิเศษ เช่น 
โปรแกรมปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัสูงอาย ุโปรแกรมปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัพิการ เป็นตน้ 

(๕)  ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิต่างๆ /สิทธิการเจริญพนัธ์ุ/สุขภาพ/เพศสัมพนัธ์ 
ลกัษณะกิจกรรมเป็นการใหก้ารบาํบดัและรักษาพยาบาลทางกายและจิตแก่ผูต้อ้งขงัทั้งหญิงและชาย 
ตวัอย่างกิจกรรม เช่น การเพิ่มโอกาสให้แก่ผูต้อ้งขงัเขา้ถึงบริการรับคาํปรึกษา การเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจหาเช้ือเอชไอวีโดยสมคัรใจ และการรักษาโดยการใชย้าตา้นไวรัสเอดส์ การให้ความรู้ดา้น
สุขภาพอนามยัแก่ผูต้อ้งขงัทั้งหญิงและชาย (อาทิ หัวขอ้บรรยาย การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภแ์ละ
ทารก ประโยชน์ของการออกกาํลงักาย) โครงการวนัสุขภาพจิตเรือนจาํ  เป็นตน้ 

(๖)  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ/อาชีพ/การทาํงานของผูห้ญิง ลกัษณะกิจกรรม
เป็นการจดัสวสัดิการให้กบัผูต้อ้งขงัและการสงเคราะห์ผูต้อ้งขงัท่ีขอรับการสงเคราะห์ ตวัอย่าง
กิจกรรม เช่น โครงการผูต้อ้งการความช่วยเหลือทางกฎหมาย การขยายการดาํเนินงานเครือข่าย
สงัคมสงเคราะห์ในงานราชทณัฑ ์(ราชทณัฑต์าํบล) เป็นตน้ 

(๗) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ/การบริหาร/การเป็นผูน้าํ/การเมือง ลกัษณะ
กิจกรรมเป็นการทบทวนคณะกรรมการเพ่ือพฒันากระบวนการทาํงานและประสานงานเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคหญิงชาย ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบติัราชการของกรมราชทณัฑผ์า่นทางช่องทาง
ต่างๆ โครงการราชทณัฑเ์ชิงสมานฉนัท ์โครงการ ELFI (Enhancing Lives of Females Prisoners)  
หรือแสงแห่งความหวงัของผูต้อ้งขงัหญิง เป็นตน้ 

(๘) การวิจยัท่ีมีบูรณาการมิติหญิงชาย ลกัษณะกิจกรรมเป็นการส่งเสริมใหมี้วิจยั
เก่ียวกบับทบาทหญิงชาย  เพื่อพฒันาการปฏิบติังานต่อบุคลากรและผูรั้บบริการ ตวัอย่างกิจกรรม 
เช่น งานวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูต้อ้งขงัหญิงต่อการขายบริการทางเพศ งานวิจยัเร่ืองการนาํหลกั
ความยติุธรรมมาใชใ้นงานราชทณัฑ ์ เป็นตน้ 

(๙)  การพฒันากลไกในการทาํงาน (นโยบาย กฎระเบียบ และขอ้ปฏิบติัต่างๆ) 
ลกัษณะกิจกรรมกล่าวคือ  เรือนจาํ/ทณัฑสถานมีการสนบัสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และสถานท่ีใน
การดาํเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย   ตวัอย่างกิจกรรม เช่น โครงการพฒันา
เรือนจาํสู่มาตรฐานการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั  เป็นตน้ 

(๑๐) การจดัทาํขอ้มูลและสารสนเทศจาํแนกเพศ ลกัษณะกิจกรรมเป็นการสร้าง
ฐานขอ้มูลสถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ัว่ประเทศ ขอ้มูลแยกเพศของผูต้อ้งขงั ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น ระบบ
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การจดัเก็บขอ้มูลและสถิติผูต้อ้งขงัดว้ยคอมพิวเตอร์ และรายงานขอ้มูลในเวบ็ไซตส์าํหรับผูบ้ริหาร
และประชาชนไดส้ามารถคน้หาไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว การจดับริการ Call Center เป็นตน้ 

๒)  แผนงาน/โครงการท่ีบูรณาการมิติหญิงชายในการสร้างความเสมอภาคหญิงชายใน
ส่วนราชการ มี  ๕ ดา้น  ดงัน้ี  

(๑) การพฒันาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ลักษณะ
กิจกรรมเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตขา้ราชการ ตวัอยา่งเช่น การจดัสภาพแวดลอ้มโดยคาํนึงมิติหญิง
ชายในกรมราชทณัฑ์ (อาทิ การจดัสถานท่ีออกกาํลงักายในร่มหรือห้องฟิตเนส โดยแยกประเภท
หญิงชาย ) การตรวจสุขภาพประจาํปีให้แก่ขา้ราชการทุกคนและมีการตรวจโรคกลุ่มเส่ียงสาํหรับ
ผูห้ญิงโดยเฉพาะ การจดัประกวดขา้ราชการดีเด่นทางดา้นต่างๆ (อาทิ ครอบครัวดีเด่น และรางวลั  
ผูคุ้มดีเด่น) จดัให้มีการดูแลบุตรขา้ราชการในช่วงปิดเทอม แจกเคร่ืองหมายและผา้ตดัเคร่ืองแบบ
ใหแ้ก่ขา้ราชการทุกคน เป็นตน้ 

(๒) การจดัทาํขอ้มูลและสารสนเทศจาํแนกเพศ ลกัษณะกิจกรรมเป็นการจดัทาํ
ฐานขอ้มูลแยกเพศของขา้ราชการ ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การจดัทาํฐานขอ้มูลบุคลากรท่ีแยกเพศและ
ตาํแหน่ง   การมีระบบรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกนั (ระบบ 
DPIS) เป็นตน้ 

(๓)  การขจดัความรุนแรงในท่ีทาํงาน ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น โครงการวินยัสัญจร 
โดยกลุ่มงานวินัยฯ กองการเจ้าหน้าท่ีจัดการบรรยายเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ 
จรรยาบรรณขา้ราชการ และการประพฤติปฏิบติัของขา้ราชการท่ีดีในสถานท่ีทาํงานให้กบัเรือนจาํ/
ทณัฑสถานทัว่ประเทศ การจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี ในครอบครัวและสถานท่ีทาํงาน และการเผยแพร่ พ.ร.บ.คุม้ครองผูก้ระทาํดว้ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหข้า้ราชการสงักดัทัว่ประเทศ เป็นตน้ 

(๔)  การพฒันากลไกในการทาํงาน (นโยบาย กฎระเบียบ และขอ้ปฏิบติัต่างๆ)  
ได้แก่ โครงการติดตามประเมินผลงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ได้
ดาํเนินการดงัน้ี การมอบหมายงานในเรือนจาํแต่ละเรือนจาํจะมีทั้งเจา้หนา้ท่ีหญิงและชายทาํงาน
ร่วมกนั ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะไดรั้บมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบับทบาทความเป็นหญิงชายอยา่งชดัเจน 
เช่น ในเรือนจาํชาย เจา้หน้าท่ีหญิงส่วนใหญ่จะไดรั้บมอบหมายให้อยู่ฝ่ายบริหาร ทาํงานการเงิน 
เป็นงานแม่บา้นซ่ึงตอ้งการความละเอียดถ่ีถว้น ในเรือนจาํหญิงเจา้หนา้ท่ีชายจะไดรั้บมอบหมายให้
อยูใ่นงานรักษาการณ์นอกเรือนจาํ  คอยควบคุมดูแลความมัน่คงของเรือนจาํ การรักษาพยาบาลใน
เรือนจาํ กรมราชทณัฑเ์ร่ิมปรับให้พยาบาลชายปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัชาย พยาบาลหญิงรักษาผูต้อ้งขงั
หญิง การตรวจคน้บุคคลเขา้ออกเรือนจาํ  เรือนจาํมีกฎระเบียบกาํหนดใหข้า้ราชการหญิงตรวจคน้
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ผูต้อ้งขงัหญิงและขา้ราชการชายตรวจคน้ผูต้อ้งขงัชาย  และโครงการจดัทาํและทบทวนแผนปฏิบติั
การดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

(๕) การสร้างเครือข่าย ลกัษณะกิจกรรมเป็นการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์เก่ียวกบับทบาทหญิงชาย  ตวัอย่างกิจกรรม เช่น 
เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาในเร่ืองการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกบัสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวและสาํนกังาน ก.พ. ดาํเนินการสร้างเครือข่ายภายในกรมราชทณัฑโ์ดยจดัให้มี
คณะกรรมการดา้นความเสมอภาคหญิงชายทุกเรือนจาํ การนาํเสนอผลงานทางวิชาการต่อท่ีประชุม
ระดบันานาชาติ โดยอธิบดีกรมราชทณัฑ ์ใน หวัขอ้ “Woman in Prison” สาํหรับประชุมคู่ขนานใน
การประชุม ๑๑ UN Congress การจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์เครือข่ายดูแลเด็กติดผูต้อ้งขงัหญิง     
เน่ืองในโอกาสวนัสตรีสากล ณ ทณัฑสถานหญิงกลาง เป็นตน้ 
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รูปท่ี ๔.๗ แผนภาพการบูรณาการมิติหญิงชายกบัภารกิจงานราชทณัฑ ์
 

 ๑.๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ประจาํปี ๒๕๕๑ มีภารกิจสาํคญัคือ การส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาอุตสาหกรรม และ
ผูป้ระกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม และอุตสาหกรรม
ชุมชน ให้มีความเขม้แข็งและสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก การพฒันาเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และการเสนอความเห็นเพื่อกาํหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

๑.๖.๑   โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัรองอธิบดี เป็นผูบ้ริหาร

ดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย โดยกาํหนดให้ผูอ้าํนวยการทุกกอง/สํานัก และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ 
จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) มอบหมายให้สาํนกับริหาร
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กลางเป็นศูนยป์ระสานงานฯ มีผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลางเป็นหัวหนา้ศูนยป์ระสานงานฯ และ
แต่งตั้งคณะทาํงานโดยกาํหนดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากหน่วยงานภายใน 

 

 
รูปท่ี ๔.๘ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 
๑.๖.๒ การดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดด้าํเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างบทบาท
หญิงชาย ดงัน้ี 

๑)  กิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งชายหญิงในหน่วยงาน 
(๑)  การสร้างความตระหนกัรับรู้/ เพิ่มศกัยภาพให้เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบั

เร่ืองการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
-  การจดัการสัมมนาเร่ือง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายกบัการบริหารงานบุคคล/บูรณาการงานบริหารภาครัฐ 
-  การจดัทาํ Poster ประชาสมัพนัธ์แนวคิดภายในหน่วยงาน 
-  การบูรณาการแนวคิดเร่ือง บทบาทหญิงชายสู่การให้บริการ

แก่กลุ่มเป้าหมาย กรมฯ ผา่นกิจกรรมโครงการ 

CGEO 
รองอธบิด ี

คณะกรรมการกาํกบัดแูล 
(ผูบ้รหิารทกุหน่วยงานในสงักดัเป็นกรรมการ) 

•CGEO – เป็นประธานกรรมการ 

•ผอ.สํานัก/ศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่๑-๑๑ /กลุม่ตรวจสอบภายใน
(ผูบ้รหิารทกุหน่วยงานในสงักดั) – เป็นกรรมการ  

•บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง– เป็นกรรมการ 

•ผอ.สํานักบรหิารกลาง-เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
สาํนกับรหิารกลาง 

คณะทํางาน  
 

• บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ๑๔ คน 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมiสง่เสรมิอตุสาหกรรม  
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-  จดัทาํขอ้มูลแยกเพศของเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/
ผูรั้บบริการ 

(๒)  การจดัตั้งคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิงในหน่วยงานสังกดักรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อการเช่ือมโยงข่าวสารขอ้มูลและ
การประชาสมัพนัธ์แนวคิดดา้นความเสมอภาคหญิงชาย 

๒) กิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิงตามภารกิจ 
(ประชาชนผูรั้บบริการ) 

(๑) โครงการยุวอุตสาหกร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเยาวชนให้
สามารถสร้างงาน สร้างสังคม และตระหนกัรับรู้ในบทบาทดา้นหญิงชายในอนาคต ในช่วงเวลาปิด
ภาคเรียน และเนน้การส่งเสริมศกัยภาพการทาํงานใหเ้จา้หนา้ท่ีสตรีในช่วงเวลาดงักล่าว 

(๒) การบูรณาการการดาํเนินงานในฐานะหน่วยงานหลกัรับผิดชอบ
งานดา้นการส่งเสริมผูป้ระกอบการสตรี ในพนัธกิจของประเทศในเวทีการประชุมเครือข่ายผูน้าํ
สตรีเอเปค (Women Leaders’ Meeting - WLM) 

(๓) สร้าง Gender Focal Point ในภาคเอกชน และชุมชน โดยการจดั
สัมมนาร่วมกบัสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มราษฎรในชนบท 

 
 ๑.๗ สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี 

ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ประจาํปี ๒๕๕๒ มีภารกิจเก่ียวกับพฒันาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลัง
ขบัเคล่ือนการบริหารกาํลงัคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างและพฒันาทรัพยากรบุคคลใน
ราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการและให้บริการประชาชน 
พิทกัษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบติั
ราชการท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์ส่วนรวม 

 ๑.๗.๑ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี   
 สํานักงาน ก.พ. ได้แต่งตั้ งรองเลขาธิการ ก .พ. เป็นผูบ้ริหารด้านการ

เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) มอบหมายให้
สํานักงานเลขาธิการรับผิดชอบ โดยมีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน ๑๐ คน ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการ
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สํานักงานเลขาธิการเป็นหัวหน้าศูนยฯ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานการเจา้หน้าท่ี เป็นเจา้หน้าท่ีศูนยฯ์    
และเลขานุการ และเจา้หน้าท่ีอ่ืนอีก ๘ คนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมหรือมี
ความรู้ประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

 
รูปท่ี ๔.๙ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  สาํนกังาน ก.พ. 

 
๑.๗.๒ การดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 

ไดด้าํเนินกิจกรรมการดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  ดงัน้ี 
๑)  โครงการพฒันาผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์และคุณธรรมในภาครัฐ 

(๑) หลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้าํของนกับริหารในภาครัฐ : มุมมอง
บทบาทหญิงชาย 

(๒) การสัมมนาผูฝึ้กอบรมหลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้าํของนกับริหาร
ในภาครัฐ : มุมมองบทบาทหญิงชาย 

(๓) การอบรมเร่ืองบทบาทหญิงชายโดยกาํหนดเป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัสูตรต่าง ๆ จาํนวน ๓ สูตร ไดแ้ก่ 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์และคุณธรรม 
-  หลกัสูตรนกับริหารระดบักลาง 

CGEO 
รองเลขาธกิาร ก.พ. 

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
สํานักงานเลขาธกิาร 

 
คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
สํานักงาน ก.พ. 

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน 
ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
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- หลกัสูตรการพฒันาผูน้าํคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย 
๒) โครงการพฒันาศกัยภาพขา้ราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  : 

การเพิ่มทกัษะและพฒันาศกัยภาพขา้ราชการโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (www.ocsc.go.th ) 
(๑) หลกัสูตรผูน้าํบทบาทหญิงชายในโลกทาํงาน 
(๒) หลกัสูตรการล่วงละเมิดในหน่วยงาน 

๓) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๑) บญัญติัให้การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นขอ้ห้ามปฏิบติั 

โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๑) ยกร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ  
๔) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ือง การใหข้า้ราชการเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง

ของหน่วยงานภาครัฐไปถือศีลและปฏิบติัธรรมเป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน 
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสาํนกังาน ก.พ. เสนอ 

๕) คาํนึงถึงสดัส่วนหญิงชายท่ีเหมาะสมเป็นตวัแทนสาํนกังาน ก.พ. เขา้ร่วม
เป็นผูแ้ทนสํานักงาน ก.พ. ในคณะกรรมการหรือคณะทาํงานกับส่วนราชการภายนอก เช่น 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีทั้งส้ิน ๙ คน  เป็นชาย ๕ คน 
เป็นหญิง ๔ คน 

๖) ให้ความสาํคญัในการพฒันาขา้ราชการสาํนกังาน ก.พ. ให้มีความรู้เร่ือง
บทบาทหญิงชายโดยจดัโครงการเสริมสร้างความตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัความเสมอภาคระหวา่งหญิง
ชาย  เช่น  ร่วมจัดนิทรรศการวันสตรีสากล  ณ  ห้องประชุมกองทัพเรือ  จัดนิทรรศการเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์วนัสตรีสากลและเผยแพร่ผลการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในระบบราชการ บริเวณหนา้ Call Center สาํนกังาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก การประชาสัมพนัธ์
ข่าวรายวนัของสาํนกังาน ก.พ. เป็นตน้ 

๗) โครงการพฒันากลไกในการทาํงานและพฒันาคุณภาพชีวิต โดยจดั
สภาพแวดลอ้ม/สภาพการทาํงาน/สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลูในการทาํงาน เช่น   

(๑) การจดัสถานท่ีออกกาํลงักายให้เพียงพอและเหมาะสมกับเพศ
ของบุคลากรของสาํนกังาน ก.พ. เช่น จดัพื้นท่ีบริเวณโรงอาหารเตน้แอโรบิค ทุกวนัองัคารและพฤหัสบดี 
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.  มีโรงยมิสาํหรับเล่นแบดมินตนั บาสเก็ตบอล วอลเล่ยบ์อล ณ สาํนกังาน ก.พ.   
มีสระวา่ยนํ้าเป็นสวสัดิการใหแ้ก่ขา้ราชการหญิงชายและบุตรหลานมาใชบ้ริการ ณ สาํนกังาน ก.พ.     



๘๓ 
 

(๒)  ตั้งชมรมภาพวาดสีนํ้ า และจดัให้มีการเรียนการสอนวาดภาพสี
นํ้าใหแ้ก่ขา้ราชการหญิงชายและขา้ราชการท่ีเกษียณอาย ุ

(๓) จัดรอบการทาํงานให้มีความยืดหยุ่นเพื่ออาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูป้กครองท่ีตอ้งรับ-ส่งบุตรหลานไปโรงเรียน 

๘) จดัเก็บขอ้มูลจาํแนกเพศหญิงชาย เช่น ขอ้มูลพื้นฐานบุคลากร ขอ้มูล
การมอบหมายงาน ขอ้มูลการเล่ือนตาํแหน่ง ขอ้มูลผูไ้ด้รับประโยชน์จากการดาํเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
 

๑.๘ กรมศิลปากร  กระทรวงวฒันธรรม   
ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ประจาํปี  ๒๕๕๒  มีภารกิจเก่ียวกับการคุม้ครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บาํรุงรักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม 
สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา คน้ควา้ วิจัย พฒันา สืบทอดศิลปะและทรัพยสิ์นมรดกทาง
ศิลปวฒันธรรมของชาติ  เพื่อธาํรงคุณค่าและเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติ  อนัจะนาํไปสู่การพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยและความมัน่คงของชาติ  มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลศิลปวฒันธรรมของ
ชาติแขนงต่างๆ ไดแ้ก่  งานดา้นโบราณคดี ประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ สถาปัตยกรรม หัตถศิลป์  
นาฏดุริยางคศิลป์ ดา้นเอกสาร ภาษา และหนงัสือ ดา้นการจดัการศึกษาศิลปวฒันธรรม 

๑.๘.๑  โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี   
๑) ริเร่ิมในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  กรมศิลปากรไดด้าํเนินการแต่งตั้งรองอธิบดี

กรมศิลปากร เป็นผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  มีผูอ้าํนวยการสาํนกัและหวัหนา้กลุ่มงานเป็น
กรรมการ 

๒) จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)  ได้
มอบหมายใหส้าํนกังานเลขานุการกรมเป็นศูนยป์ระสานงานฯ  และใหก้ลุ่มแผนงาน โครงการและ
วิเทศสัมพนัธ์ สาํนกังานเลขานุการกรม รับผิดชอบดาํเนินงาน จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFP) ในส่วนภูมิภาค โดยมีสาํนกัศิลปากร ท่ี ๑-๑๕ เป็นศูนยป์ระสานงานดา้น
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ส่วนภูมิภาค และมีผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปากร ท่ี ๑-๑๕ เป็น
หัวหน้าศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ส่วนภูมิภาค เพื่อขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี  



๘๔ 
 

(๑)  เป็นเครือข่ายของศูนยป์ระสานงานดา้นเสริมสร้างบทบาทหญิง
ชายของกรมศิลปากร ในส่วนกลาง พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา และตรวจสอบการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานในสงักดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัความเสมอภาค และหลกัสิทธิมนุษยชน 

(๒)  ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจอนัดี ในการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างขา้ราชการหญิงและชาย โดยจดักิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนแม่บทของกรมศิลปากร 

(๓)  ริเร่ิมและจดัใหมี้กิจกรรมสร้างความเขา้ใจแนวคิดบทบาทหญิงชาย
ใหก้บัขา้ราชการ เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั และบูรณาการบทบาทหญิงชายในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการในหน่วยงาน 

(๔)  ติดตามประเมินผล และจดัทาํรายงานการดาํเนินการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย 
 

 
รูปท่ี ๔.๑๐ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย กรมศิลปากร 

 
 
 
 

CGEO 
รองอธบิด ี

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
สํานักงานเลขานุการกรม 

 
 

กลุม่แผนงาน โครงการ  
และวเิทศสมัพนัธ ์ 

(รับผดิชอบดําเนนิงาน) 

 
คณะกรรมการกาํกบัดแูล 

- CGEO – เป็นประธาน 
- ผอ.สํานักและหวัหนา้กลุม่งานเป็นกรรมการ 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมศลิปากร  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจบุัน 

ศนูยป์ระสานงานฯ  
สว่นภมูภิาค  

 
สํานักศลิปากรที ่๑-๑๕ 



๘๕ 
 

๑.๘.๒ การดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
กรมศิลปากรไดด้าํเนินการดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ตั้งแต่ ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นตน้มาจนกระทัง่ปัจจุบนั โดยมีการดาํเนินการท่ีบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเป็นภารกิจหลกัและภารกิจรองของกรมทั้งในส่วนเก่ียวกบับุคลากรภายในและประชาชน
ทัว่ไป  ดงัน้ี 

๑)  การดําเนินการให้เป็นไปตามตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๔ ประกอบด้วย การแต่งตั้ งรองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผูบ้ริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) จดัตั้งศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) ในส่วนภูมิภาค จาํนวน ๑๕ ศูนย ์ จดัทาํ
แผนแม่บทการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมศิลปากร จดัทาํแผนปฏิบติัการดา้น
การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมศิลปากร ดาํเนินการตามแผนและปรับปรุงให้มี
ขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

๒) จดัทาํขอ้มูลจาํแนกเพศของผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ของ
กรมศิลปากร 

๓) จดัทาํเว็บไซด์ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th/th/coordinate/coordinate.htm เพื่อเผยแพร่ให้การ
ดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานฯ และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายให้แก่
บุคลากรภายในกรมและประชาชนทัว่ไป   เช่น เร่ืองสตรีสําคญัในประวติัศาสตร์ รายงานผลการ
ดาํเนินงาน เป็นตน้ 

๔) การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหญิงชายแก่ผูบ้ริหารและ
ขา้ราชการกรมศิลปากร    โดยจดัทาํโครงการสัมมนา เร่ือง “กา้วยา่งท่ีเท่าเทียม”  เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักในการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายให้กับผูบ้ริหารและขา้ราชการกรมศิลปากร  
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและขา้ราชการในสังกดักรมศิลปากรทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จาํนวน ๑๖๒ คน แยกเป็นหญิง ๑๒๖ คน ชาย ๓๖ คน และในการสัมมนามีการบูรณาการ
บทบาทความสัมพนัธ์หญิงชายในการปฏิบติังาน ตามแผนแม่บทดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายอย่างเป็นรูปธรรม สาระสําคญัประกอบดว้ยแนวคิดการพฒันา (Women in Development-
WID/Gender and Development-GAD) การจดัทาํและนาํแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงไดแ้บ่งกลุ่มเป็นรายภาคเพื่อระดมความคิดเห็น และไดแ้นวคิด
ในการจดัทาํโครงการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางไปจดัในหน่วยงานของผูเ้ขา้อบรมต่อไป 



๘๖ 
 

๕ ) การบูรณาการมิติหญิงชายกับหน่วยงานภายนอก โครงการเสวนา
ปริทศัน์ “วนัสตรีสากล” ไดก้าํหนดจดัโครงการเสวนาปริทศัน์ คร้ังท่ี ๑ ประจาํปี ๒๕๕๑ เน่ืองใน
โอกาส “วนัสตรีสากล” (๘ มีนาคม ๒๕๕๑) ผูจ้ดังานประกอบดว้ยหน่วยงานในจงัหวดัลาํพูน ๔ 
หน่วยงาน คือ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย กรมศิลปากร สาํนกัพฒันาชุมชน จงัหวดัลาํพูน 
สาํนกังานพฒันาสังคม จงัหวดัลาํพนู สภาสตรีสากล จงัหวดัลาํพนู  พิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
ไดบู้รณาการมิติหญิงชายกบัหน่วยงานภายนอก โดยการเขา้ร่วมจดักิจกรรม การจดันิทรรศการ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย หวัขอ้ “แม่หญิงลา้นนา : ผูอุ้ปถมัภพ์ระพทุธศาสนาแห่งชาติ” 

๖) การจัดกิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สํานัก 
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ไดก้าํหนดการจดันิทรรศการ “๒๕ พฤศจิกายน วนัรณรงคย์ติุความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี” ประชาสัมพนัธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงและร่วมติดสัญลกัษณ์เข็มกลดั
ริบบ้ินสีขาวให้แก่ขา้ราชการ/ลูกจา้งของสาํนกัหอสมุดแห่งชาติ นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน
ทัว่ไป 

๗) การนาํมิติหญิงชายและการวิเคราะห์บทบาทความสัมพนัธ์หญิงชาย 
(Gender Analysis) ไปใชใ้นการดาํเนินโครงการต่างๆ เช่นโครงการฝึกอบรมดา้นศิลปกรรมสาํหรับ
บุคคลทัว่ไป โครงการอบรมศิลปะแก่เยาวชน โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัการสร้างและดูแล
รักษาอนุสาวรียแ์ห่งชาติ เป็นตน้ 

๘) การสร้างเครือข่าย โดยใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรม และแลกเปล่ียน
ความรู้กบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  

 
๑.๙ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน    กระทรวงแรงงาน  

ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ประจาํปี ๒๕๕๒ มีภารกิจเก่ียวกบักาํหนดและพฒันามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กาํกบั
ดูแล ให้การรับรองสถานประกอบกิจการท่ีมีการบริหารจดัการตามมาตรฐานแรงงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล คุม้ครองดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ตามท่ี
กฎหมายกาํหนดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานกฎหมาย
ว่าดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายว่าดว้ยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   
ดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   
ส่งเสริมพฒันาและเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจด้านมาตรฐานแรงงานคุ้มครองแรงงาน ความ
ปลอดภัยในการทาํงาน แรงงานสัมพนัธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน   
ส่งเสริมและดาํเนินการให้มีการจดัสวสัดิการแรงงาน ดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ



๘๗ 
 

ขดัแยง้ ขอ้พิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้าน
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จดัทาํแผนงานและประสานแผนปฏิบติังานของกรมให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย และยุทธศาสตร์ ดา้นแรงงานและพฒันาอาชีพของกระทรวง ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ี
กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน หรือตามท่ีกระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๑.๙.๑ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
ไดด้าํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ดงัน้ี 
๑) กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดแ้ต่งตั้งอธิบดีกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน เป็นผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มอบหมายใหผู้บ้ริหารหน่วยงาน ประกอบดว้ย 
อธิบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดี (ผูก้ลัน่กรองงานกองการเจา้หน้าท่ี) เป็นรองประธาน
กรรมการ  หัวหน้าผู ้ตรวจราชการ  เลขานุการกรม ผู ้อ ํานวยการสํานัก/กอง เป็นกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี เป็นกรรมการและเลขานุการ  หวัหนา้ฝ่ายอตัรากาํลงัและระบบงาน 
กองการเจา้หนา้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

๒) จดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)  
มอบหมายให้กองการเจา้หน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานฯ   และจดัตั้งคณะทาํงานศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ีเป็นประธาน
คณะทาํงาน ผูแ้ทนจากทุกหน่วยงานในสังกดักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานและหวัหนา้ฝ่าย
พฒันาขา้ราชการและบาํเหน็จความชอบ หัวหน้าฝ่ายวินัยและทะเบียนประวติั หัวหน้าฝ่าย
อตัรากาํลงัและระบบงาน กองการเจา้หนา้ท่ี เป็นคณะทาํงาน 

๑.๙.๒  การดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดด้าํเนินกิจกรรมดา้นการเสริมสร้าง

บทบาทหญิงชาย ดงัน้ี 
๑)  แผนงานการสร้างความรู้/ พฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหวา่งหญิงชาย  ไดแ้ก่  อบรมใหค้วามรู้ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายใหแ้ก่นายจา้ง ลูกจา้ง 
และประชาชนทัว่ไป การให้ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในโครงการฝึกอบรม 
ประชุมช้ีแจง ฯลฯ ท่ีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจดัให้แก่นายจา้ง ลูกจา้ง และประชาชน
ทัว่ไป การอบรมให้ความรู้ดา้นสิทธิแรงงานแก่แรงงานหญิงและเด็ก การอบรมให้ความรู้ความ
เขา้ใจดา้นสิทธิแรงงานตามกฎหมาย  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สิทธิ บทบาทความเสมอภาค



๘๘ 
 

ระหว่างหญิงชายให้แก่เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทาํงาน ผูน้ําแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง 
ขา้ราชการและประชาชนทัว่ไป 
 

 

รูปท่ี ๔.๑๑ โครงสร้างการดาํเนินงานดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 
๒)  แผนงานส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิดา้นแรงงาน/สุขภาพ  ไดแ้ก่  กาํกบั

ดูแลแรงงานในระบบให้ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเร่ืองการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัระหว่างลูกจา้งหญิง
และลูกจา้งชายในการจา้งงาน 

๓)  แผนงานการมีส่วนร่วมทางอาชีพ การทาํงานของแรงงานหญิง ไดแ้ก่ 
การนาํมุมมองความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายไปใชใ้นการตรวจประเมินรับรอง มาตรฐานแรงงาน
ไทย (มรท. ๘๐๐๑-๒๕๔๖) ใหไ้ดรั้บสิทธิตามกฎหมาย 

๔)  แผนงานการขจัดความรุนแรง ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้ ความ
เขา้ใจดา้นสิทธิแรงงานในเร่ืองการถูกล่วงเกินทางเพศใหแ้ก่แรงงานหญิง 

CGEO 
อธบิด ี

ศนูยป์ระสานงานฯ (GFP) 
กองการเจา้หนา้ที ่

คณะกรรมการกาํกบัดแูล 
(ผูบ้รหิารทกุหน่วยงานในสงักดัเป็นกรรมการ) 

• CGEO – เป็นประธาน 
• รองอธบิด ี(ผูก้ลั่นกรองงานกองการเจา้หนา้ที)่ – เป็นรองประธาน 
• หวัหนา้ผูต้รวจราชการ,เลขานุการกรม,ผอ.สํานัก/กอง/กลุม่ – เป็นกรรมการ 
• ผอ.กองการเจา้หนา้ที ่- เป็นกรรมการและเลขานุการ 
• หวัหนา้ฝ่ายอตัรากําลงัและระบบงาน กองการเจา้หนา้ที ่- เป็นผูช้ว่ยเลขานุการ 

โครงสรา้งการดําเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย  
กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจบุนั 

คณะทาํงานศนูยป์ระสานงานฯ  
(ผูแ้ทนทกุหน่วยงานในสงักดัเป็นคณะทํางาน) 

 
• ผอ.การเจา้หนา้ที ่ – เป็นประธานคณะทํางาน 
• ผูแ้ทนหน่วยงานในสงักดักรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน – เป็นคณะทํางาน 
• หวัหนา้ฝ่ายพัฒนาขา้ราชการและบําเหน็จความชอบ  หวัหนา้ฝ่ายวนัิยและทะเบยีน

ประวัต ิหวัหนา้ฝ่ายอตัรากําลงัและระบบงาน กองการเจา้หนา้ที ่– เป็นคณะทํางาน  



๘๙ 
 

๕)  แผนงานการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ/การบริหาร/การเป็นผูน้าํ ไดแ้ก่  
การจดังานรณรงคส่์งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วนัสตรีสากล)  การจดัอบรมสร้างและพฒันาเครือข่าย
ดา้นการคุม้ครองแรงงาน 

๖)  แผนงานการสร้างความรู้/พฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ไดแ้ก่  การให้ความรู้ดา้นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายให้แก่
ขา้ราชการหญิงชายใหแ้ก่ขา้ราชการในโครงการต่างๆ ของกรม 

๗)  แผนงานการพฒันากลไกในการทาํงาน (กฎระเบียบ และขอ้ปฏิบติั
ต่างๆ)  ไดแ้ก่  การสืบสวนขอ้เท็จจริง โดยคาํนึงหลกัความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การแต่งตั้ง
คณะทาํงานดาํเนินการดา้นต่างๆ ภายในกอง โดยคาํนึงหลกัความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อประสิทธิภาพการทาํงานของขา้ราชการหญิงชาย 

๘)  แผนงานการจดัทาํขอ้มูลจาํแนกเพศ  เช่น  การจดัทาํขอ้มูลผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดมาตรฐานแรงงานไทย  การจดัทาํขอ้มูล    
ผูเ้ขา้สัมมนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทยในสถาน
ประกอบการ การจดัทาํฐานขอ้มูลบุคลากรผูถู้กร้องเรียนร้องกล่าวหาแยกเพศหญิงชาย การจดัทาํ
ฐานขอ้มูลบุคลากรทุกหน่วยงานแยกเพศหญิงชาย  เป็นตน้   

 
๒  การวิเคราะห์โครงสร้างของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน

หน่วยงานภาครัฐ    
 

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๔.๑ 
 



 

ตารางที่ ๔.๑  สรุปภาพรวมการวิเคราะห์โครงสร้างของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ    
หนว่ยงาน CGEO คณะกรรมการกาํกบั ศนูยป์ระสานงานฯ ขบัเคลือ่น (ปฏบิตั)ิ คณะทํางานครอืขา่ย สว่นภมูภิาค 
๑.สํานักงาน 
สภาความ
มั่นคง
แหง่ชาต ิ

รองเลขาธกิาร
สมช. 

(ดแูลสํานักงาน
เลขานุการ
กรม) 

 
>โดยตําแหน่ง< 

• CGEO – ประธานกรรมการ 
• ผอ.สํานัก/กอง, หวัหนา้กลุม่

งาน (ผูบ้รหิารทกุสว่นงาน)- 
กรรมการ 

• เลขานุการกรม  - เลขานุการ 
 

>โดยตําแหน่ง< 
 

สํานักงาน
เลขานุการกรม 
 
 

ฝ่ายการเจา้หนา้ที ่
 

คณะทํางานศนูยป์ระสาน 
งานฯ (ผูแ้ทนจากทกุสว่นงาน
เป็นคณะทํางาน*) 
 
(*ออกเป็นหนังสอืคําสัง่) 
 

 
 
- 

๒. กรม
ชลประทาน   
 

รองอธบิดฝี่าย
บรหิาร 

 
>โดยตําแหน่ง< 

 

• CGEO – ประธานกรรมการ 
• ผูอ้ํานวยการกลุม่/กอง/สํานัก 

– กรรมการ 
• *หวัหนา้กลุม่/ฝ่าย– 

กรรมการ  
(*พจิารณาทีเ่ป็นหญงิ เพือ่ใหม้สีดัสว่น
หญงิชายใกลเ้คยีงกนั) 
• เลขานุการกรม  - เลขานุการ 
 

>คํานงึสดัสว่นหญงิชาย< 
>โดยตําแหน่ง< 

 

สํานักงาน
เลขานุการกรม 
 

ทมีแกนนํา- 
หวัหนา้ฝ่ายการเงนิ 
(หลกั),ฝ่ายการเงนิ, ฝ่าย
บรหิารงานทัว่ไป,ฝ่าย
ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่
,ฝ่ายชว่ยอํานวยการและ
ประสานราชการ 
สํานักงานเลขานุการกรม 
 

เครอืขา่ยของศนูยป์ระสานงาน 
ฯและวทิยากรตวัคณู สว่นกลาง 
(เจา้หนา้ทีป่ระสานกบัฝ่าย
บรหิารงานทัว่ไปและวทิยากรตวั
คณู*) 
 
(*ออกเป็นหนังสอืคําสัง่) 

 
 
 
 

๑) คณะทํางาน
เครอืขา่ย 
และวทิยากรตวัคณู
ในสว่นภมูภิาค 
สํานักชลประทานที ่ 
๑-๑๖* 
 
๒) เจา้หนา้ที่
ผูป้ฎบิตักิารแกนนํา
ดา้นการสง่เสรมิ 
ความเสมอภาค
หญงิชาย* 
(*ออกเป็นหนังสอืคําสัง่) 

 
๓. กรม
พัฒนาฝีมอื
แรงงาน  
 

รองอธบิด ี • CGEO – ประธานกรรมการ 
• หวัหนา้ผูต้รวจราชการ – รอง

ประธาน 
• ผูต้รวจราชการ,เลขานุการ

กรม,ผอ.สํานัก/กอง/กลุม่
งาน(ผูบ้รหิารทกุหน่วยงาน
ในสงักดัเป็นกรรมการ) - 
กรรมการ 

• ผอ.กองสง่เสรมิการพัฒนา
ศกัยภาพแรงงานและ
ผูป้ระกอบการ - เลขานุการ 

กองสง่เสรมิการ
พัฒนาศกัยภาพ
แรงงานและ
ผูป้ระกอบการ 
 

ฝ่ายพัฒนาศกัยภาพสตรี
และเยาวชน 
 

คณะทํางานศนูยป์ระสาน 
งานฯ (GFP) 
(ผูแ้ทนจากทกุสว่นงานเป็น
คณะทํางาน*) 
(*ออกเป็นหนังสอืคําสัง่) 
 
ประกอบดว้ย 
• ผอ.กองสง่เสรมิการพัฒนา

ศกัยภาพแรงงานและ
ผูป้ระกอบการ– ประธาน
คณะทํางาน 

 
 
- 



๙๑ 
 

หนว่ยงาน CGEO คณะกรรมการกาํกบั ศนูยป์ระสานงานฯ ขบัเคลือ่น (ปฏบิตั)ิ คณะทํางานครอืขา่ย สว่นภมูภิาค 
• หวัหนา้ฝ่ายพัฒนาศกัยภาพ

แรงงานสตรแีละเยาวชน  - 
กรรมการและ
ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
>โดยตําแหน่ง< 

 
 

 

• หวัหนา้ฝ่ายพัฒนาศกัยภาพ
แรงงานสตรแีละเยาวชน-
คณะทํางาน และเลขานุการ 

• ผูแ้ทนจากทกุสว่นงาน-
คณะทํางาน 

 
• คณะทํางาน 
 >โดยตําแหน่ง< 
- หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและ

โครงการ 
- หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและ

ยทุธศาสตร ์ 
- หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะหแ์ละ

ประเมนิผล 
- หวัหนา้ฝ่ายสารสนเทศ 
- หวัหนา้ฝ่ายพัฒนาระบบ

ราชการ 
- หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน 
- หวัหนา้ฝ่ายงบประมาณ 
- หวัหนา้งานบรหิารทั่วไป 
 

๔. กรม
ประมง   

อธบิด ี
 

>ตามตัวบคุคล< 
* เคยเป็น เมือ่เป็น 

รองอธบิด ี
 
 
 

• CGEO – ประธานกรรมการ 
• รองอธบิด ี(๑ ทา่น)  - 

กรรมการ 
• ผอ.สํานัก/กอง- กรรมการ 
• หวัหนา้กลุม่พัฒนาระบบ

บรหิาร- กรรมการ 
• บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง– 

กรรมการ 
• ผอ.กองการเจา้หนา้ทีแ่ละ

หวัหนา้ฝ่ายสวสัดกิารและ
เจา้หนา้ทีส่มัพันธ-์ฝ่าย
เลขานุการ 

 
>โดยตําแหน่ง+บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง<

กองการเจา้หนา้ที ่ ๑) *คณะทํางานดา้น
บรูณาการบทบาทหญงิ
ชาย (Gender)-หลกั 
>มมีากอ่นมต ิครม. เนือ่งจากมี
การดําเนนิการ Gender กบั 
กลุม่เครอืขา่ยลุม่นํ้าโขง UN< 

(*ออกเป็นหนังสอืคําสัง่) 
 
๒) ฝ่ายสวสัดกิารและ
เจา้หนา้ทีส่มัพันธ ์
กองการเจา้หนา้ที ่
 

 
 
- 

 
 
- 



๙๒ 
 

หนว่ยงาน CGEO คณะกรรมการกาํกบั ศนูยป์ระสานงานฯ ขบัเคลือ่น (ปฏบิตั)ิ คณะทํางานครอืขา่ย สว่นภมูภิาค 
๕. กรม
ราชทัณฑ ์   
 

อธบิด ี
 

• CGEO – ประธานกรรมการ 
• ผูบ้รหิารบางสว่นงานและ

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง– 
กรรมการ  

• ผอ.กองการเจา้หนา้ที ่– 
เลขานุการ 

 
>โดยตําแหน่ง+บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง< 

 

กองการเจา้หนา้ที ่
 

ทมีแกนนํา (๓ คน) 
กองการเจา้หนา้ที ่
 
(ปัจจบุันเหลอื ๑ คน) 
 
 

เครอืขา่ยระหวา่งหน่วยงาน 
เรอืนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 
 

 
 
- 

๖.กรม
สง่เสรมิ
อตุสาหกรรม 

รองอธบิด ี • CGEO – ประธานกรรมการ 
• ผอ.สํานัก/ ศนูยส์ง่เสรมิ

อตุสาหกรรมภาคที ่๑-๑๑ /
กลุม่ตรวจสอบภายใน – 
กรรมการ (ผูบ้รหิารทกุ
หน่วยงานในสงักดัเป็น
กรรมการ) 

• บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง– 
กรรมการ 

• ผอ.สํานักบรหิารกลาง  - 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

>โดยตําแหน่ง+บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง< 
 

สํานักบรหิารกลาง 
 
(GFP-เสนอแนะวา่ศนูย์
ควรอยูท่ี ่สํานักบรหิาร
ยทุธศาสตร-์เพราะทํา
เรือ่งนีก้บัหน่วยงานอืน่ใน
ระดับสากล) 

คณะทํางาน  
(ประกอบดว้ย 
บคุลากร ๑๔ คน จาก 
• สํานักบรหิารกลาง 
• ศนูยส์ง่เสรมิ

อตุสาหกรรมภาคที ่๑ 
• สํานักบรหิาร

ยทุธศาสตร ์
• สํานักพัฒนาการ

จัดการอตุสาหกรรม 
• สํานักพัฒนา

ผูป้ระกอบการ 
• สํานักพัฒนา

อตุสาหกรรมชมุชน 
• สํานักพัฒนา

อตุสาหกรรมสนับสนุน 
 

 
 
- 

 
 
- 

๗. สํานักงาน 
ก.พ.    
 
 

รองเลขาธกิาร 
ก.พ. 

 

• CGEO – ประธานกรรมการ 
• รองเลขาธกิาร ก.พ.(1 ทา่น) 

– รองประธาน 
• ทีป่รกึษาระบบราชการ(1 

ทา่น) – กรรมการ 
• บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง– 

กรรมการ 
 

สํานักงาน
เลขาธกิาร 
(สลธ.) 

๑) สํานักวจิัยและพัฒนา
ระบบงานบคุคล 
(กลุม่ระบบและมาตรฐาน
การบรหิารทรัพยากรบคุคล
ภาครัฐ ๒ ดา้นการสง่เสรมิ
ความเสมอภาคหญงิชาย
ในราชการพลเรอืน)-หลกั 
- ในทางปฏบิัตเิป็นผูด้ําเนนิ
กจิกรรมรวบรวมขอ้มลูและ

 
 
- 

 
 
- 



๙๓ 
 

หนว่ยงาน CGEO คณะกรรมการกาํกบั ศนูยป์ระสานงานฯ ขบัเคลือ่น (ปฏบิตั)ิ คณะทํางานครอืขา่ย สว่นภมูภิาค 
ผูบ้รหิารบางหน่วยงาน – 
กรรมการ 
• ผอ.สํานักพทิักษ์ระบบ

คณุธรรม 
• ผอ.สํานักวจิัยและพัฒนา

ระบบงานบคุคล 
• ผอ.สํานักเลขาธกิาร- 

กรรมการและเลขานุการ 
• ผอ.กลุม่งานการเจา้หนา้ที-่ 

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 

>โดยตําแหน่ง+บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง< 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานกบั สค.- เนือ่งจาก
ทํามาตัง้แตเ่ริม่แรกกอ่นการ
เปลีย่นโครงสรา้งศนูย์
ประสานงานฯยา้ยไปที ่ 
สํานักเลขาธกิาร  
 
๒) เจา้หนา้ทีป่ฎบิตังิาน
ศนูยฯ์ ๑๐ ทา่น*  
(*ออกเป็นหนังสอืคําสัง่) 
ประกอบดว้ย 
• ผอ.สํานักเลขาธกิาร- 

หวัหนา้ศนูย ์
• ผอ.กลุม่งานการ

เจา้หนา้ที-่ เจา้หนา้ที่
ศนูยแ์ละ
ผูช้ว่ยเลขานุการ 

• บคุคลทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย – รอง
หวัหนา้ศนูยแ์ละที่
เหลอืเป็นเจา้หนา้ที่
ศนูย ์

 
>โดยตําแหน่ง+บคุคลที่

เกีย่วขอ้ง< 
 
 
3) กลุม่งานการเจา้หนา้ที่
สนับสนุนขอ้มลูเชงิสถติิ
แยกเพศ ออกหนังสอืและ
ประสานงานภายใน 
 

๘. กรม
ศลิปากร   
 

รองอธบิด ี • CGEO – ประธานกรรมการ 
• ผอ.สํานัก– กรรมการ 
• หวัหนา้กลุม่– กรรมการ 
• หวัหนา้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ– กรรมการ 

สํานักงาน
เลขานุการกรม 

 
 

กลุม่แผนงาน โครงการ  
และวเิทศสมัพันธ ์ 
 
(ผูท้ีร่ับผดิชอบโครงการพเิศษ – 
ม ี๑ คน ) 

 
- 

ศนูยป์ระสานงานฯ  
สว่นภมูภิาค  
สํานักศลิปากรที ่๑-
๑๕ 

 



๙๔ 
 

หนว่ยงาน CGEO คณะกรรมการกาํกบั ศนูยป์ระสานงานฯ ขบัเคลือ่น (ปฏบิตั)ิ คณะทํางานครอืขา่ย สว่นภมูภิาค 
• บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง–

กรรมการ 
• เลขานุการกรม  - เลขานุการ 
• หวัหนา้กลุม่แผนงาน 

โครงการ และวเิทศสมัพันธ-์ 
กรรมการและ
ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
>โดยตําแหน่ง+บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง< 

 

 

๙. กรม
สวสัดกิาร
และคุม้ครอง
แรงงาน   

อธบิด ี • CGEO – ประธานกรรมการ 
• รองอธบิด(ีผูก้ลัน่กรองงาน

กองการเจา้หนา้ที)่ – รอง
ประธานกรรมการ 

• หวัหนา้ผูต้รวจราชการ– 
กรรมการ 

• เลขานุการกรม– กรรมการ 
• ผอ.สํานัก/กอง/กลุม่/

สถาบนั– กรรมการ 
• ผอ.กองการเจา้หนา้ที ่– 

กรรมการและเลขานุการ 
• หวัหนา้ฝ่ายอตัรากําลงัและ

ระบบงานกองการเจา้หนา้ที–่
ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
>โดยตําแหน่ง< 

 

กองการเจา้หนา้ที ่
 

ฝ่ายอตัรากําลงัและ
ระบบงานกองการ
เจา้หนา้ที ่

คณะทํางานศนูยป์ระสานงานฯ  
(ผูแ้ทนจากทกุสว่นงานเป็น
คณะทํางาน*) 
 (*ออกเป็นหนังสอืคําสัง่) 
 
ประกอบดว้ย 
• ผอ.กองการเจา้หนา้ที ่– 

ประธานคณะทํางาน 
 
• หวัหนา้ฝ่ายในสงักดักอง

การเจา้หนา้ที-่คณะทํางาน 
- หวัหนา้ฝ่ายพัฒนา

ขา้ราชการและบําเหน็จ
ความชอบ   

- หวัหนา้ฝ่ายวนิัยและ
ทะเบยีนประวตั ิ 

- หวัหนา้ฝ่ายอตัรากําลงัและ
ระบบงานกองการเจา้หนา้ที ่
– คณะทํางานและ
เลขานุการ  

 
• ผูแ้ทนจากทกุสว่นงาน-

คณะทํางาน 
 

 
 
- 



๙๕ 
 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
หน่วยงานภาครัฐ 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ี
ไดรั้บรางวลัทั้ง ๙ ศูนย ์สามารถสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างฯ ได ้๒ ประเด็น คือ 
๑) ประเด็นเก่ียวกบัรูปแบบโครงสร้างของศูนยป์ระสานงาน และ ๒) ผูด้าํเนินการขบัเคล่ือนดา้น
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในส่วนราชการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
๒.๑ ประเด็นที่เกีย่วกบัรูปแบบโครงสร้างการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในส่วนราชการ 

สามารถแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบยอ่ย คือ 
๒.๑.๑ รูปแบบการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ท่ี

เป็นไปตามสาระสาํคญัของหนงัสือสาํนกังาน  ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘/ว ๓ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘/ว ๓ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ 

เป็นหนงัสือเวียนท่ีสาํนกังาน ก.พ. จดัทาํข้ึนเพี่อสร้างกลไกในการเสริมสร้างใหเ้กิดความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ในระบบราชการ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ เร่ืองความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย และมาตรา ๘๐ ท่ีบญัญติัใหรั้ฐส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยการกาํหนดคุณสมบติั อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย และบทบาทหน้าท่ีของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
เพื่อใหมี้ผูบ้ริหารและมีหน่วยงานภายในดูแลรับผดิชอบประเด็นความเสมอภาคโดยตรง  และมีการ
จดัทาํแผนการดาํเนินการตามความเหมาะสม โดยสาระสําคญัของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
๐๗๐๘/ว ๓  ประกอบดว้ย 

๑) การแต่งตั้งผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) เพื่อ
รับผดิชอบดูแลงานดา้นความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ 

๒) การแต่งตั้ งคณะกรรมการ ในการจัดตั้ งศูนยป์ระสานงานด้านความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  เพื่อใหมี้กลุ่มบุคคลหรือคณะท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการเพ่ือส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ และเป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูลเก่ียวบทบาท
หญิงชายในส่วนราชการ 

๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการทาํงานของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

๔) การจดัทาํแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  เพื่อ
เป็นแผนการทาํงาน  อนันาํมาซ่ึงความสาํเร็จท่ีเป็นรูปธรรม  สามารถตรวจสอบได ้
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 จากการวิเคราะห์พบว่า โครงสร้างศูนยป์ระสานงานฯ จะยึดติดกบัหนังสือ ว ๓ 
ของสํานักงาน ก.พ.หน่วยงานท่ีมีรูปแบบของการจัดตั้ งศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ท่ีเป็นไปตามหนงัสือ ว ๓ โดยมีโครงสร้างและกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาค 
ในหน่วยงาน ตามสาระสาํคญัขอหนงัสือ ว ๓ (ขอ้ ๑ - ๔) โดยในการศึกษาโครงสร้างและบทบาท
หนา้ท่ีของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรณีศึกษาทั้ง ๙ แห่ง พบว่าส่วน
งานท่ีมีโครงสร้าง ตามขอ้ ๑ – ๔ มกัเป็นหน่วยงานท่ีไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค เช่น สาํนกังานสภา
ความมัน่คงแห่งชาติ แต่หน่วยงานท่ีมีหน่วยงานในภูมิภาค  จะมีการขยายศูนยไ์ปในส่วนภูมิภาค
ดว้ย ซ่ึงจะไดน้าํเสนอในส่วนต่อไป 

๒.๑.๒ รูปแบบการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ท่ีมี
การประยกุตใ์หมี้ความเหมาะสมกบัองคก์ร  แบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) มีการแต่งตั้ งศูนยป์ระสานงานฯ เครือข่ายและ/หรือในส่วนภูมิภาค
เพิ่มเติม  ทาํให้การดาํเนินการมีการกระจายอย่างทัว่ถึง  ซ่ึงศูนยป์ระสานฯ ในลกัษณะน้ีมกัเกิดข้ึน
ในส่วนราชการท่ีมีหน่วยงานในภูมิภาค เช่น  

-  กรมชลประทาน แต่งตั้งคณะทาํงานเครือข่ายดา้นการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนภูมิภาค จาํนวน ๑๖ แห่ง เพื่อให้การปฏิบติังานดา้นความเสมอภาค
หญิงชายมีประสิทธิภาพ 

-  กรมศิลปากร  ตั้งสํานักศิลปากร ท่ี ๑-๑๕ เป็น ศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในส่วนภูมิภาค และมีผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปากร ท่ี ๑-๑๕ เป็น
หัวหนา้ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้น
การส่งเสริมบทบาทหญิงชาย 

-  กรมราชทณัฑ ์ มอบหมายกองการเจา้หนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  และมีเครือข่ายระหวา่งหน่วยงาน คือ ทุกเรือนจาํ/ทณัฑสถาน
จะมีคณะกรรมการดาํเนินการดา้นบทบาทหญิงชาย ประกอบดว้ย ผูบ้ญัชาการเรือนจาํและหัวหน้า
ฝ่ายทุกฝ่าย 

๒) มีการแต่งตั้งศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
ตามหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นความเสมอภาคหรือดา้นสตรีอยูก่่อนแลว้ เช่น 

- กรมพฒันาฝีมือแรงงาน มอบหมายกองพฒันาศกัยภาพสตรีและ
เด็ก  ซ่ึงมีหน้าท่ีในการศึกษาพฒันารูปแบบและกาํหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาฝีมือ
แรงงานให้แก่สตรีและเด็ก ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานงานและศูนยข์อ้มูลการพฒันาแรงงานสตรี
และเดก็ ใหเ้ป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
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-  กรมประมง มอบหมายคณะทาํงานดา้นบูรณาการบทบาทหญิงชาย 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย ท่ีดาํเนินการกบักลุ่มเครือข่าย   
ลุ่มนํ้าโขง ใหเ้ป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

- สํานักงาน ก.พ. มอบหมายสํานักงานเลขาธิการ ซ่ึงเป็นกลุ่มงาน
การเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  แต่ในทางปฏิบติัพบว่า  
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายมีการดาํเนินงานคู่ขนานไปกบัสาํนกัวิจยัและ
พฒันาระบบงานบุคคล เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีดูแลภาพรวมดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชายในราชการพลเรือน ซ่ึงเป็นภารกิจเดิมอยูแ่ลว้ ซ่ึงพบว่าตวัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัจะอยูท่ี่หน่วยงานท่ี
ดาํเนินภารกิจดา้นความเสมอภาค คือ สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคลมากกวา่ 

จากการศึกษา พบว่าผลการดาํเนินงานของทั้ง ๓ หน่วยงานน้ี (เป็นหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจเก่ียวกับมิติหญิงชาย) จะมีกิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทั้ งใน
หน่วยงานเอง และกิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคตามภารกิจท่ีสามารถบูรณาการลงในกลุ่ม
ประชาชนผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
๒.๒ ผู้ดําเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ  

พบวา่มี ๔ แบบ คือ 
๒.๒.๑ ขบัเคล่ือนโดยงานการเจา้หนา้ท่ี  หากการขบัเคล่ือนงานดา้นความเสมอภาค

มาจากงานการเจา้หนา้ท่ีจะพบว่า กิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจะเป็นการ
ดาํเนินการสาํหรับบุคลากรภายในส่วนงานเองมากกวา่สาํหรับกลุ่มประชาชนผูรั้บบริการ  

๒.๒.๒ ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มงานแผน  ซ่ึงพบว่ากลุ่มงานแผนสามารถสร้างเครือข่าย
และบูรณาการการดาํเนินการดา้นความเสมอภาคหญิงชายในกลุ่มงานอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจาก
หน่วยงานแผน/นโยบายสามารถเห็นแผนงานของกรมในภาพกวา้ง 

๒.๒.๓ ขบัเคล่ือนโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นความเสมอภาคหญิงชาย ซ่ึงเป็น
ภารกิจหน่ึงของส่วนงานอยู่แลว้ ซ่ึงพบว่าหากส่วนราชการมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจหลกั 
และเก่ียวขอ้งกบังานดา้นความเสมอภาคหรือดา้นสตรีอยู่ก่อนแลว้ ส่วนราชการเหล่าน้ีจะมีการ
ดาํเนินงานท่ีมีความกา้วหนา้มากและต่อเน่ือง 

๒.๒.๔ ขบัเคล่ือนโดยทีมแกนนาํ/ คณะกรรมการท่ีเขม้แข็ง และมีความสนใจ ซ่ึง
พบว่าบางหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัโดยตาํแหน่งเท่านั้น แต่บางหน่วยงานมีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการ/แกนนําท่ีดาํเนินงานตามความสนใจของบุคคลเพ่ิมเติม ซ่ึงพบว่าไม่ว่า       
แกนนาํ/คณะกรรมการจะมาโดยตาํแหน่งหรือไม่ก็ตาม แต่หากบุคคลเหล่านั้นมีความเขา้ใจเร่ือง
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ความเสมอภาคท่ีถูกตอ้ง และเป็นผูท่ี้มีความสนใจงานดา้นน้ี บุคคลเหล่าน้ีจะทาํงานดว้ยความทุ่มเท 
เอาใจใส่ และรับผดิชอบ เป็นอยา่งยิง่ 
 

จากข้อสังเกตทั้ งประเด็นรูปแบบโครงสร้างและผู ้ด ําเนินการขับเคล่ือนการ
ดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย จึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจในทางปฏิบติัว่า ศูนยป์ระสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ควรอยู่ท่ีใดจึงจะมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้งานมีความ
ต่อเน่ือง ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายงานผูรั้บผิดชอบว่า ควรมีการมอบหมาย
ตามความสนใจของบุคคล หรือควรมอบหมายโดยตาํแหน่ง  จึงจะทาํให้งานดา้นความเสมอภาค
หญิงชายในภาครัฐมีประสิทธิภาพ และความกา้วหนา้ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
 
๓.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบวกและปัจจัยด้านลบที่มีผลต่อการดําเนินงานของศูนย์ประสานงาน

ด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชายทั้ง ๙ ศูนย์ 
 

ในการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบวกและลบท่ีมีต่อศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง  
หญิงชายนั้น  คณะผูว้ิจยัใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจยัดา้ยบวกและปัจจยัดา้นลบท่ีประกอบด้วย
องคป์ระกอบ ๒ ดา้น คือ ๑) ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาท
หญิงชาย (CGEOs) คณะทาํงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFPs) 
และตวัขา้ราชการของส่วนราชการเอง (STAFF) และ ๒) ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหรือส่ิงแวดลอ้ม 
ได้แก่ บริบทของส่วนราชการ (CONTEXT) วฒันธรรมองค์การ (CULTURE) และระบบการ
ดาํเนินงาน (SYSTEM) ซ่ึงผลการวิเคราะห์สรุปโดยกล่าวแยกเป็น ๒ ปัจจยั ดงัน้ี 

๑. ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ประกอบดว้ย 
๑) ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs)  
๒)  คณะกรรมการกาํกบัดูแลดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
๓)  หวัหนา้ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFPs) 
๔)  ราชการในหน่วยงาน 

๒. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหรือส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย 
๑) บริบทของส่วนราชการ (Context) 
๒) วฒันธรรมองคก์ร (Culture) 
๓) ระบบการดาํเนินงาน (System) 
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การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลดา้นบวกและดา้นลบต่อการดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชายในส่วนราชการจะวิเคราะห์ตามแนวคิดของการวิจยัแบ่งเป็นสองดา้น คือ ปัจจยัภายนอก
ส่วนราชการ และปัจจยัภายในส่วนราชการเอง  

๑. ปัจจยัภายนอกส่วนราชการ ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เช่น กระแสความกดดันจากสังคมโลก สนธิด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายรัฐบาล     
เป็นตน้ รวมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานกลาง เช่น สาํนกังาน ก.พ.และสาํนกังาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาค หญิงชาย
ในส่วนราชการ 

๒. ปัจจยัภายในส่วนราชการเอง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๒ ดา้น คือ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวับุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) คณะทาํงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย และตวัขา้ราชการของส่วนราชการเอง และดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบหรือส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ บริบทของส่วนราชการ วฒันธรรมองคก์รและระบบการ
ดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

๑) CGEOs ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการเปล่ียนแปลง (Change Advocate) เป็นผูท่ี้
ให้การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงเป็นรูปธรรมดว้ยการส่ือสารความสําคญั และเน้ือหาของการ
เปล่ียนแปลงนั้นไปยงัส่วนต่าง ๆ ขององคก์ารเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีท่ีจะช่วยเพิ่มแรงสนบัสนุน
การเปล่ียนแปลง  รวมทั้ งช่วยในการรับขอ้มูลและขอ้คิดเห็นจากผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงและส่ือสารกลบัไปใหผู้ท้าํการเปล่ียนแปลงทราบ ซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

- เขา้ใจการเปล่ียนแปลงนั้น 
- เป็นผูท่ี้คนในองคก์ารรับฟัง น่าเช่ือถือ 
- มีความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจคนฟัง 
- สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๒) คณะทาํงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ทาํหนา้ท่ีวางแผนและทาํให้การเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนเป็นผูมี้บทบาทดาํเนินการต่างๆ ท่ีเป็นไปเพื่อขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้เป็นผลสําเร็จ
รวมถึงการควบคุม ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของการเปล่ียนแปลงนั้นใหด้าํเนินไปไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งกนั
เป็นผูป้ระสานงาน และตวักลางในการส่ือสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นเสมือนคนกลางท่ีตอ้งทาํ
หน้าท่ีในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ทั้งการวางแผน ปรับแผน และดาํเนินการ ซ่ึงจะตอ้งมี
คุณลกัษณะดงัน้ี 

- เขา้ใจการเปล่ียนแปลงนั้น 
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- มีความสามารถในการวางแผน บริหารจดัการการเปล่ียนแปลงนั้นในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การวางแผนงาน การส่ือสาร การใหร้างวลั การใหก้าํลงัใจ เป็นตน้ 

- ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขปัญหา 
- มีความสามารถในการประสานงานทั้งกบัระดบับนและระดบัล่าง 

๓) ตวัขา้ราชการในส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งเปล่ียนแปลง (Change Target)  
๔) วฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีขา้ราชการในส่วนราชการนั้นยดึถือปฏิบติัใน

การทาํงานสืบต่อกนัมา วฒันธรรมแต่ละอยา่งอาจมีผลต่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงและชาย
ท่ีแตกต่างกนั 

๕) บริบทของส่วนราชการ เช่น ลกัษณะงานท่ีส่วนราชการปฏิบติั กลุ่มผูรั้บบริการ 
กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เป็นตน้ 

๖) ระบบงาน หมายความรวมไปถึงโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน การวางแผนงาน 
การมีส่วนร่วม และอ่ืน ๆ ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของส่วนราชการ
ใชใ้นการขบัเคล่ือนงานของศูนย ์

จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปประเด็นท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลดา้นบวกและ
ดา้นลบต่อการดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ ดงัน้ี  

๑. ปัจจยัดา้นบวก หมายถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบในทางท่ีส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานประสบ
ความสาํเร็จไดดี้ข้ึน สามารถแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ  

๑) ปัจจยัภายนอก 
(๑) กระแสความกดดนัจากสังคมโลกทางดา้นสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค

ชายหญิง รวมทั้ งสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีได้มีการลงนามไว  ้เป็นส่ิงท่ีทั้ งผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบดาํเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการรับรู้ และตระหนกั
ถึงความสาํคญัของพนัธะสญัญาท่ีรัฐบาลไทยไดใ้หไ้วก้บันานาประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีแรงกดดนัท่ี
ส่วนราชการเองไดรั้บจากองคก์รความร่วมมือต่างประเทศท่ีไดมี้โครงการความร่วมมือกบัส่วน
ราชการ (เช่น งานของกรมประมง เป็นตน้) ทาํให้ส่วนราชการเองตอ้งให้ความสาํคญักบัเร่ืองของ
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายมากข้ึน 

(๒) นโยบายรัฐบาล โดยท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายอย่างชดัเจนในเร่ืองน้ี ดงัท่ีมี
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ และมติคณะรัฐมนตรี ทาํให้เป็นปัจจัยสําคญัท่ีส่วนราชการจะตอ้ง
ดาํเนินการเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลน้ี 

(๓) หน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการผลักดันงานด้านน้ี ประกอบด้วย
สํานักงาน ก.พ.และสํานักงาน กสส.  ซ่ึงต่อมา ไดรั้บการยกฐานะให้สํานักงานกิจการสตรีและ
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สถาบนัครอบครัว โดยท่ีสาํนกังาน ก.พ. เป็นองคก์รกลางดา้นการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ
พลเรือน  ทาํให้ส่วนราชการยอมรับและนําแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดข้ึนไปปฏิบัติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
สาํนกังาน ก.พ.โดยตรง  สาํหรับสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมีบทบาทสาํคญัในการ
ส่งเสริมการดาํเนินงานของส่วนราชการ  โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจ  ให้คาํปรึกษา และ
ส่งเสริมให้ส่วนราชการจดักิจกรรมต่าง ๆ   การมีหน่วยงานกลางท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
รับผิดชอบโดยตรงต่องานดา้นน้ีมาทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุน จึงเป็นปัจจยัดา้นบวกท่ี
สาํคญัประการหน่ึงของความสาํเร็จของหน่วยงานตวัอยา่ง จะเห็นไดว้่า การดาํเนินงานของส่วน
ราชการท่ีประสบความสําเร็จนั้น ไดมี้การประสานงานอย่างใกลชิ้ดทั้งท่ีเป็นทางการและอย่างไม่
เป็นทางการกบัสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง 

๒) ปัจจยัภายใน  
ในส่วนน้ีจะไดน้าํเสนอปัจจยับวกและปัจจยัลบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลและระบบ

หรือส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
(๑) ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) พบว่า CGEOs เป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการในส่วนท่ีเป็นปัจจยัดา้น
บวก ไดแ้ก่ 

- CGEOs ของหน่วยงานตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและตระหนกัถึง
ความสําคัญของงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย จึงพร้อมท่ีจะสนับสนุนการ
ดาํเนินงาน เช่น การอนุมติัแผนงานท่ีเจา้หนา้ท่ีเสนอ การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน เป็นตน้ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์บางท่านให้ข้อคิดเห็นว่า “ถ้าผูบ้ริหารให้ความสําคัญงานจะไปได้เร็วมาก จะเป็น           
ตวัผลกัดนัหลายๆ ดา้น”  บางท่านริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์หลายโครงการ  บางท่าน
เห็นความสําคญัแมว้่าจะไม่ไดพู้ดตรงๆ  แต่ก็จะมีความตระหนักและสอดแทรกลงไปในภารกิจ
ต่างๆ ท่ีสามารถทาํได ้ นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์  CGEOs และ/หรือผูแ้ทน  ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ี
เป็นบวกต่อผูห้ญิง  โดยภาพรวมเห็นว่ามีความรู้  ความสามารถและศกัยภาพสูง รวมทั้งมีการศึกษา
สูงข้ึน  จึงควรเปิดโอกาสและส่งเสริมใหผู้ห้ญิงไดแ้สดงศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี ผูบ้ริหารบางท่านไม่ได้
กระตุน้อยา่งเตม็ท่ี  แต่กไ็ม่ไดข้ดัขวาง 

- การยอมรับงานดา้นน้ีในฐานะท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้ว จึงนําแนวทางต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนตามนโยบายมาปฏิบัติ           
แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบติัยงัคงเป็นแค่การปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดให้เท่านั้น ส่วนใหญ่ยงั
ไม่ไดพ้ฒันาการดาํเนินงานดา้นน้ีไปมากกว่าท่ีหน่วยงานกลางกาํหนด  ในส่วนน้ีมีผูใ้หค้วามเห็นว่า 
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การมีแนวทางเป็นส่ิงจาํเป็น และส่วนใหญ่ส่วนราชการจะทาํตามแผนแม่บทท่ีกาํหนดมาเท่านั้น  
เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัจึงไม่สามารถตั้งงบประมาณได ้ การริเร่ิมโครงการเพ่ือส่งเสริมเร่ืองน้ี
โดยเฉพาะจึงทาํไดย้าก  นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ความเห็นว่า  “การส่งเสริมเร่ืองความเสมอภาคไม่ควรทาํ
เพียงท่ีแนวทางกาํหนดใหไ้วเ้ท่านั้น  แต่ควรทาํใหไ้ปอยูใ่นทศันคติจิตสาํนึกของคนในองคก์ร  จะมี
ความยัง่ยนืมากกวา่” 

(๒) คณะกรรมการกํากับดูแลการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วน
ราชการ  พบปัจจยับวก ไดแ้ก่ 

- ในส่วนราชการบางแห่ง เช่น กรมชลประทานมีการกาํหนดสัดส่วน
หญิงชายในการแต่งตั้ งคณะกรรมการกํากับดูแลการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน             
ส่วนราชการ โดยไม่ไดแ้ต่งตั้งจากตาํแหน่งเพียงอยา่งเดียว ทาํใหก้ารดาํเนินงานดา้นน้ีมีมุมมองของ
หญิงและชาย ท่ีสมดุลกนั และเอ้ือต่อการกาํหนดกิจกรรมในการส่งเสริมใหเ้หมาะสม 

- ในส่วนราชการบางแห่ง เช่น กรมประมงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ กาํหนดมาจากทั้งโดยตาํแหน่งและ  
ผูท่ี้มีความสนใจ ซ่ึงมีความรู้และตระหนักในความสําคญัของเร่ืองน้ีดี จึงทาํให้การดาํเนินงาน
เป็นไปอยา่งจริงจงัมากกวา่ผูท่ี้ขาดความเขา้ใจในเร่ืองน้ี 

(๓) หัวหน้าศูนยป์ระสานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พบว่า  การ
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและการกาํหนดรูปแบบการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานดา้น
ความเสมอภาคหญิงชาย  เป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีสาํคญัมากในความสาํเร็จของการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย  ดงัน้ี 

- หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี
เน่ืองจากเร่ืองน้ีเร่ิมตน้มาจากสํานักงาน ก.พ.ซ่ึงกาํกบัดูแลงานดา้นน้ีอยู่ ซ่ึงจะมีขอ้ดีท่ีทาํให้งาน
กระจายออกไปไดก้วา้งในกลุ่มขา้ราชการ และมีผูท่ี้สนบัสนุนว่าศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคหญิงชาย ควรอยู่ท่ีงานการเจา้หน้าท่ี โดยให้เหตุผลว่า ควรทาํให้งานภายใน ไดแ้ก่ เร่ืองการ
บริหารงานบุคคลเขม้แข็งก่อน  ถึงจะมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก  โดยขอความร่วมมือกองต่างๆ 
หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมมาร่วมกนัเป็นคณะทาํงาน และวางแผนร่วมกนั  ดงันั้นศูนยฯ์  จึงควรอยู่
ท่ีงานการเจา้หนา้ท่ีจึงเหมาะสมดีแลว้ 

- ในบางส่วนราชการ เช่น กรมศิลปากร ก็ไดม้อบหมายให้ฝ่ายแผนงาน
โครงการและวิเทศสัมพนัธ์  เป็นผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงจะมีผลดีในการท่ีจะบูรณาการงานดา้นน้ีเขา้ไปใน
เน้ืองานท่ีปฏิบติัอยู ่  แต่ก็มีผูไ้ม่เห็นดว้ยว่า ศูนยป์ระสานงานฯ จะไปอยูท่ี่ฝ่ายแผนงานฯ  โดยให้
เหตุผลวา่ฝ่ายแผนงานฯ  ไม่มีภารกิจในการบริหารงานบุคคล  จึงอยูท่ี่งานการเจา้หนา้ท่ีจะเหมาะสม
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กว่า หรือ ฝ่ายแผนงานฯ บางแห่งก็ทาํหน้าท่ีเป็นเพียงผูร้วบรวมแผนงานของงานต่างๆ  เท่านั้น 
ไม่ไดมี้หนา้ท่ีในการวิเคราะห์  จึงไม่เหมาะท่ีจะใหศู้นยป์ระสานฯ ไปอยูท่ี่กองแผนงาน  เป็นตน้ 

- ในบางส่วนราชการได้มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติหลักของ        
ส่วนราชการเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงเป็นไปตามภาระหน้าท่ีเดิมท่ีไดมี้การดาํเนินงานดา้นน้ีอยู่แลว้ 
จุดเด่นก็คือ หน่วยงานน้ีมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีในงานดา้นน้ีอยูแ่ลว้ และสามารถบูรณาการงาน
ดา้นน้ีเขา้กบังานและเกิดผลต่อผูรั้บบริการไดโ้ดยตรง  เช่น กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ไดม้อบหมาย
ใหก้องส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบการทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย  เพราะหน่วยงานน้ีทาํหน้าท่ีในการศึกษาพฒันารูปแบบและกาํหนด
แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาฝีมือแรงงานให้แก่สตรีและเด็ก  ตลอดจนเป็นศูนยข์อ้มูลการ
พฒันาแรงงานสตรีและเดก็  ซ่ึงมีเร่ืองกฎหมายและมีมาตรการท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยูแ่ลว้  ดงันั้นจึงทาํ
ใหง้านมีความต่อเน่ือง   

- อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของการดําเนินงานนั้ น ข้ึนอยู่กับความ 
สามารถของหน่วยงานนั้นว่า  สามารถเป็นตวักลางประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยในส่วน
ราชการไดดี้เพียงใด  มีผูใ้ห้ความเห็นว่า  “ผูท่ี้มีบทบาทมากท่ีสุดในการส่งเสริมความเสมอภาค คือ 
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  และผูป้ฏิบติังานของศูนยฯ์  มีส่วนผลกัดนั
ให้งานดาํเนินไปไดดี้หรือไม่/เพียงใด  โดยเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการจดัทาํแผน และติดตาม
แผนและจะตอ้งมีการพูดคุยให้เขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการท่ีนาํมิติหญิงชาย
เขา้ไปในงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด”  และความสาํเร็จอีกประการหน่ึงเกิดจาก การจดัตั้งผูรั้บผดิชอบข้ึนใน
ระดับภูมิภาค ซ่ึงทาํให้งานกระจายออกไปอย่างทัว่ถึง และสามารถผลกัดันลงไปสู่ประชาชน
ผูรั้บบริการได ้

(๔) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากในการผลกัดนัใหก้ารส่งเสริม
ความเสมอภาค  หญิงชายประสบความสําเร็จ จากการสัมภาษณ์ พบปัจจยัดา้นบวกท่ีสําคญัสอง
ประการ คือ 

- เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญั
ของความเสมอภาคหญิงชายน้ีเป็นอยา่งดี  จากการสัมภาษณ์หน่วยงานส่วนใหญ่  ให้ความเห็นว่า  
การดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคนั้น  เป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญันอ้ยและมีภารกิจอยา่งอ่ืน
มาก  จึงไม่ค่อยมีเวลา  จึงเป็นหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งกระตือรือร้น  ตอ้งติดตามงาน  และตอ้ง
สนใจ  “แต่ถา้เทียบกนัจริงๆ  แลว้  การขบัเคล่ือนอยู่ท่ีตวัเจา้หน้าท่ีมากกว่าผูบ้ริหาร”  นอกจากน้ี
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตอ้งเห็นความสาํคญัและประโยชน์ “ตอ้งมองยอ้นไปว่าทาํเพื่ออะไร  ไม่ใช่เพื่อ
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สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  แต่ทาํเพื่อผูห้ญิงทุกคนและเพ่ือสังคม”  จึงจะรู้สึก
ภูมิใจและทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 

- เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ีอยา่ง
ดียิง่ 

(๕) ขา้ราชการในหน่วยงาน พบวา่มีปัจจยับวกท่ีสาํคญั คือ  ขา้ราชการส่วนใหญ่
ไม่คิดว่าประเด็นเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายเป็นปัญหาในส่วนราชการ จึงไม่มีปฏิกิริยาต่อตา้น
การดาํเนินงานเร่ืองน้ี  ความเห็นท่ีสาํคญัและสอดคลอ้งกนัหลายหน่วยงาน คือ ทุกคนเสมอภาคกนั
อยู่แลว้  การให้บริการก็เท่าเทียมกัน  การบริหารงานบุคคลก็ไม่มีการเลือกปฏิบติั ตามผลงาน  
พิจารณาตามความรู้ความสามารถ  และความเหมาะสม  เป็นตน้ 

(๖) วิธีการดาํเนินงาน ความสาํเร็จของการดาํเนินงานของส่วนราชการเกิดจาก
การดาํเนินงานตามแนวทางท่ีหน่วยงานกลางกาํหนดให้ตามคู่มือการดาํเนินงาน รวมทั้ งการ
ปรึกษาหารือกบัหน่วยงานกลางในการกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมข้ึน จึงอาจสรุปปัจจยับวกใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการดาํเนินงานได ้คือ 

- การมีคู่มือการดาํเนินงานท่ีชดัเจน ส่วนราชการสามารถทาํความเขา้ใจ
และยดึถือปฏิบติัไดง่้าย  โดยเฉพาะคู่มือการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ  
ท่ีมีแนวทางการจดัทาํแผนแม่บทท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

- ส่วนราชการมีการประสานงานและขอคาํปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในด้านองค์ความรู้  ด้านวิชาการ  รวมทั้ งด้าน
งบประมาณ 

- ส่วนราชการมีการกาํหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านน้ีในส่วน
ภูมิภาคด้วย เช่น กรมศิลปากร กรมชลประทาน กรมราชทณัฑ์  เป็นตน้ ทาํให้การดาํเนินงาน
กระจายไปอยา่งทัว่ถึง 

- เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ใชก้ารประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการดว้ย ช่วย
ให้เกิดความเขา้ใจกนัระหว่างผูป้ฏิบติัฝ่ายต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงนาํไปสู่การยอมรับและการปฏิบติัตาม
ในท่ีสุด   

(๗) บริบทของหน่วยงาน  
- ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบของหลายส่วนราชการมีส่วนโดยตรงต่อ

การดาํเนินงานดา้นน้ี เช่น กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมประมง 
กรมราชทณัฑ์ ซ่ึงมีลกัษณะของงานท่ีให้บริการต่อประชาชนท่ีสามารถมองเห็นประเด็นของการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดโ้ดยตรง เป็นตน้  ดงัเช่นผูใ้ห้สัมภาษณ์จากกรมสวสัดิการและ
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คุม้ครองแรงงาน กล่าวว่า “กรมให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ีมาก และภารกิจหลกัของกรมก็ตอ้งให้
ความคุม้ครองแรงงาน ไม่ว่าแรงงานทั้ งหญิงและชาย เป็นขอ้กฏหมายท่ีกาํหนดไว  ้ และเป็น
แนวทางท่ีกรมตอ้งดาํเนินการอยูแ่ลว้” 

- ส่วนราชการบางแห่ง จาํนวนขา้ราชการหญิงมีมากกว่าขา้ราชการชาย 
ทาํให้การผลักดันในเร่ืองความเสมอภาคเป็นไปได้ไม่ยากนัก ในขณะท่ีบางส่วนราชการท่ีมี
ข้าราชการชายมากกว่าข้าราชการหญิง แต่ในขณะเดียวกันข้าราชการหญิงก็จาํเป็นต้องออก
ปฏิบติังานในทอ้งท่ีดว้ย ทาํใหข้า้ราชการเกิดความตระหนกัถึงปัญหาดา้นความเสมอภาคหญิงชายน้ี
มากข้ึน  เช่น กรมชลประทาน 

(๘) สังคมและวฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจยัผลกัดนัอีกประการหน่ึง ซ่ึงอาจจะมี
ความแตกต่างกนัไปตามส่วนราชการ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีพบ คือ  

- วฒันธรรมการทาํงานของส่วนราชการท่ีให้การยอมรับในเร่ืองของ
ความสามารถในการทาํงานของตวัขา้ราชการ โดยไม่สนใจว่าเป็นเพศใด จึงทาํให้เป็นปัจจยัดา้น
บวกต่องานดา้นน้ี  อยา่งไรก็ตามหากมองอีกมุมหน่ึงอาจเป็นปัจจยัดา้นลบท่ีทาํให้มองไม่เห็นว่ามี 
ประเดน็เร่ืองความไม่เสมอภาคเกิดข้ึน 

- การอยูร่่วมกนัอยา่งพี่นอ้ง หรือครอบครัว แต่ละคนยอมรับบทบาทของ
ตนเองตามแนวทางท่ีได้ปฏิบติัสืบต่อกันมา และมีความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพสังคมท่ีเป็นอยู ่
โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีมีขนาดเล็ก  กล่าวว่า “วฒันธรรมการทาํงานเรามีความเป็นกนัเองมาก  
รู้จักกันหมดทุกคน  ความผูกพนั ความมั่นใจ ความไวเ้น้ือเช่ือใจว่าแต่ละคนมีศักยภาพและ
ความสามารถเป็นผูน้าํไดห้มด  เช่น การไปเป็นวิทยากร หรือมีเร่ืองตอ้งทาํกบัภายนอก ขา้ราชการ
สตรีของเรากไ็ดรั้บการยอมรับ” 

๒. ปัจจยัดา้นลบ หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบในทางท่ีเป็นอุปสรรคของการดาํเนินงาน 
สามารถแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ 

๑) ปัจจยัภายนอก  ไดแ้ก่ 
(๑) กระแสของสังคมไทยยงัไม่เขา้ใจและตระหนักถึงปัญหาดา้นความเสมอภาค

หญิงชาย ถึงแมว้่าทั้งผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานดา้นน้ีของส่วนราชการจะยอมรับว่า
ยงัคงมีปัญหาน้ีเกิดข้ึนอยูใ่นสงัคมไทย ทาํใหเ้ป็นปัจจยัดา้นลบท่ีสาํคญัประการหน่ึงในงานดา้นน้ี 

(๒) นโยบายรัฐบาล แมจ้ะใหค้วามสาํคญัต่องานดา้นน้ี แต่อยา่งไรก็ตาม รัฐบาล
ยงัตอ้งมีปัญหาเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรีบจดัการแกไ้ขอีกเป็นจาํนวนมาก ทาํให้การผลกัดนัยงัไม่เต็มท่ี
เท่าท่ีควร 
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(๓)  ความจาํกดัดา้นงบประมาณ ทาํให้ส่วนราชการตอ้งจดัลาํดบัความสําคญั
ของงานในการจดัสรรงบประมาณ และงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายก็มกัจะไดรั้บ
การจัดลาํดับความสําคญัไวใ้นลาํดับทา้ย เน่ืองจากไม่ใช่งานในความรับผิดชอบโดยตรงของ       
ส่วนราชการและเป็นงานท่ีมีผลกระทบต่องานในความรับผดิชอบนอ้ย โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ดา้นน้ีจึงมกัไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

(๔)  แนวทางการดํา เ นินงานท่ีหน่วยงานกลางกําหนดไว้ใน คู่ มือ ท่ีให ้            
ส่วนราชการนาํไปปฏิบติั ยงัเป็นแนวทางกวา้งๆ โดยทัว่ไป ซ่ึงอาจจะยงัไม่สามารถช้ีให้เห็นถึง
สภาพปัญหาโดยแทจ้ริงท่ีส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการได ้

๒) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 
(๑)  ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) พบว่ามีปัจจยัดา้น

ลบ คือ 
- การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ (CGEOs) ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง       

ทาํให้การดูแลงานดา้นน้ีขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาทาํความเขา้ใจงาน
ช่วงหน่ึง  มีหน่วยงานหน่ึงใหค้วามเห็นว่า  “CGEO เปล่ียนมาประมาณ ๔-๕ คนแลว้  ทุกท่านก็ให้
ความสําคญั  ส่วนใหญ่ก็หารือท่านก็ไม่แตกต่างกนัมาก...ท่ีสําคญัตอ้งเขา้ไปอธิบาย  ท่านก็เขา้ใจ
และใหก้ารสนบัสนุน” 

- ภารกิจของผูบ้ริหารระดบัสูงมีมาก ทาํใหไ้ม่สามารถจะทุ่มเทเวลาใหก้บั
การดาํเนินการดา้นน้ีไดม้ากนกั  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านหน่ึงกล่าวว่า  “บางทีไม่ใช่ภารกิจหลกัเขาก็ไม่
สนใจ  มีงานท่ีสาํคญักวา่เขากไ็ปงานนั้นก่อน  กส่็งต่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไปแทน” 

- ในการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน มกัจะให้ความสาํคญัของงานดา้นน้ี
นอ้ยกว่างานตามภารกิจหลกัของส่วนราชการเสมอ จึงทาํใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เป็นไปได้
ไม่เตม็ท่ีนกั 

(๒) หวัหนา้ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFPs) การ
มอบหมายใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นน้ี อาจจะส่งผลดีในช่วงเร่ิมตน้ในดา้นการ
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ขา้ราชการในสงักดั แต่ในส่วนท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการขยายผลสู่ผูรั้บบริการ
นั้น หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี อาจจะไม่สามารถผลกัดันได้ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากหน่วยงานการ
เจา้หนา้ท่ีอาจจะไม่สามารถมองเห็นภาพงานโดยรวมของส่วนราชการไดดี้เท่าหน่วยงานอ่ืน 

(๓)  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ มีปัจจยัดา้นลบท่ีสาํคญั คือ 
- ภารกิจของส่วนราชการในปัจจุบนัมีมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวน

ขา้ราชการท่ีมีอยู ่จึงทาํให้ตวัขา้ราชการมุ่งให้ความสาํคญัต่องานท่ีเป็นงานในความรับผดิชอบหลกั
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ก่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานท่ีเป็นตวัช้ีวดัของส่วนราชการท่ีไดมี้การจดัทาํขอ้ตกลงไวก้บัสาํนกังาน 
ก.พ.ร. 

- เน่ืองจากงานดา้นน้ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมมาก จึงทาํใหเ้ขา้ใจยาก และ
จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํความเขา้ใจ บางคร้ังมีการเปล่ียนแปลงตวัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 
จาํเป็นตอ้งมาตั้งตน้เรียนรู้กนัใหม่อีก และตวัเจา้หนา้ท่ีเองจะตอ้งตระหนกัถึงปัญหาอยา่งแทจ้ริง จึง
จะสามารถทาํงานไดดี้ 

- ขาดความสามารถท่ีจะบูรณาการงานด้านน้ี เข้ากับงานหลักของ           
ส่วนราชการได้  ซ่ึงปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ สําหรับตัวผูป้ฏิบัติ  คือ ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการดาํเนินงานเร่ืองความเสมอภาค รวมทั้งทศันคติ ความเช่ือ การมองไม่เห็นความสาํคญั  
และการมองไม่เห็นประเด็น ทาํให้ไม่สามารถเช่ือมโยงระหว่างความเสมอภาคหญิงชาย  และ
ภารกิจหลกัของส่วนราชการได ้  

- เม่ือเปรียบเทียบงานดา้นน้ีกบัภารกิจหลกัของส่วนราชการแลว้ จะมอง
ไม่เห็นประโยชน์ท่ีชดัเจนวา่จะเก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยขน์กบังานหลกัของส่วนราชการอยา่งไร 

                                  (๔)  ขา้ราชการในส่วนราชการ ยงัไม่เขา้ใจและตระหนักถึงความสําคญัของ
ปัญหาดา้นความเสมอภาคหญิงชาย เน่ืองจากสภาพสังคมในส่วนราชการมกัไม่พบปัญหาดา้นน้ีมากนกั  
กล่าวคือขา้ราชการส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองความเสมอภาคในภาพรวมของหน่วยงานว่า  ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างหญิงชาย  ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั  และระบบราชการก็มีกฎกติกา  และยึดหลกั
คุณธรรม  ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นปัญหาและไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ข  
หรือตอ้งมาผลกัดนัหรือส่งเสริมความเสมอภาคใดๆ กนัอีก 

 
(๕)  วิธีการดาํเนินงาน พบปัจจยัลบท่ีสําคญั คือ หลกัเกณฑ์และวิธีการในคู่มือ

การปฏิบติั ยงัคงเป็นแนวทางกวา้งๆ ซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบับริบทของหลายๆ ส่วนราชการได ้
(๖)  บริบทของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจยัดา้นลบไดแ้ก่ 

- การท่ีสภาพสังคมในส่วนราชการอยู่อย่างปกติสุข ปัญหาดา้นความไม่
เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงและชายไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน จึงไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือกบั
กิจกรรมต่าง ๆ เท่าท่ีควร 

- สภาพในส่วนราชการหลายแห่งพบว่ามีจาํนวนขา้ราชการหญิงมากกว่า
ขา้ราชการชาย จึงทาํใหดู้เหมือนวา่ขา้ราชการหญิงเองมีบทบาทมากอยูแ่ลว้ ไมมีประเดน็ปัญหาเร่ือง
ความเสมอภาค จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริมอีก 
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๔.   การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบวกและปัจจัยด้านลบเกี่ยวกับบทบาทของสํานักงานกิจการสตรีและ
ครอบครัวทีมี่ผลต่อการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 

 
ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ปัจจัยด้านบวกและลบของสํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว            

จะกล่าวถึงความเป็นมาของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงความ
เป็นมาทั้งก่อนและหลงัการปฏิรูประบบราชการ ในปี ๒๕๔๕ เน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการ    
ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้าง กลไก และหน่วยงานรับผิดชอบงานดา้นความเสมอภาค
หญิงชาย  ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชายก่อน 
ดงัต่อไปน้ี 

เน่ืองจากท่ีมาของการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มาจาก
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘/ว ๓ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ซ่ึงตามข้อเท็จจริง  
สาํนกังาน ก.พ.ไม่ไดมี้บทบาทหรือหนา้ท่ีโดยตรงในการรับผิดชอบงานดา้นความเสมอภาคหญิง
ชาย แต่เน่ืองจากสาํนกังาน ก.พ. เป็นหน่วยกลางการบริหารงานบุคคลของรัฐ  และมติคณะรัฐมนตรี
กาํหนดให้สํานักงาน ก.พ. มีหน้าท่ีในการกาํหนดคุณสมบติั  อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารดา้นการ
ส่งเสริมบทบาทหญิงชาย และได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ รายงานผลการดาํเนินงานต่อ
สาํนักงาน ก.พ. ดงันั้น ในขณะนั้น สํานักงาน ก.พ. จึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีบทบาทในเร่ืองการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  

ส่วนหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง ในเร่ืองการดาํเนินงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ถือว่าเป็นกลไกระดับชาติก่อนการปฏิรูประบบราชการในปี ๒๕๔๕ คือ 
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน และมีปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการ  
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนส่วนราชการต่างๆ และผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง ส่วนการดาํเนินงานของ กสส. นั้น  มีฝ่ายเลขานุการคือ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานสตรีแห่งชาติ (สาํนกังาน กสส.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบัสาํนกั สังกดัสาํนกัปลดั
สาํนกันายกรัฐมนตรีรับผดิชอบ 

  แต่เม่ือมีการปฏิรูประบบราชการในปี ๒๕๔๕ งานด้านสตรีถูกปรับมาอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ภายใตส้าํนกักิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีเป็นกลไกระดบัชาติ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย และจากการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในภาครัฐ : การ
วิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ (เมทินี  พงษเ์วช, ๒๕๕๒) ไดก้ล่าวถึงสาํนกักิจการสตรี
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และสถาบนัครอบครัวว่า แมส้ํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวจะเป็นหน่วยงานระดบั
กรม แต่วิเคราะห์ไดว้า่  ความสาํคญัหรืออิทธิพลลดนอ้ยลง ซ่ึงจะทาํใหก้ารผลกัดนัในประเด็นต่างๆ 
ท่ียากอยูแ่ลว้มีความยากข้ึน ดว้ยเหตุผลคือ สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ภารกิจอีกดา้น  
ท่ีตอ้งดาํเนินการ  คือ งานดา้นครอบครัว  ดงันั้น จึงมีขอ้จาํกดัในเร่ืองงบประมาณและเวลา อีก
ประการหน่ึง เอกภาพในการบงัคบับญัชาซ่ึงมีไม่เท่ากบัท่ีเคยเป็นมา เพราะสํานกังานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว เป็นหน่วยงานท่ีสังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับผิดชอบ  ซ่ึงมีอํานาจระดับเดียวกับส่วนราชการอ่ืนๆ  ดังนั้ น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนราชการจึงจาํกดัอยู่ไดใ้นระดบัการขอความร่วมมือ และประสานงาน    
ไม่สามารถท่ีจะโนม้นา้วใหส่้วนราชการอ่ืนทาํตามได ้ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง  จึง
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะเป็นตวัเร่งหรือตวัถ่วงของการดาํเนินตามนโยบาย 

 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านบวกและปัจจัยด้านลบเกีย่วกบับทบาทของสํานักงานกจิการสตรี

และสถาบันครอบครัวที่มีผลต่อการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญงิชาย 

 ในส่วนต่อไปจะนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบักรม และเจา้หน้าท่ี
และผูท่ี้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของ
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จาํนวน ๖ ท่าน ซ่ึงมีประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย และโดยท่ีสาํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัวทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน/กลไกระดบัชาติดา้นบูรณาการมิติหญิงชาย 
และเป็นผูผ้ลกัดนัการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแต่ละส่วนราชการ คณะผูว้ิจยัจึง
ไดส้ัมภาษณ์ผูรั้บบริการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  ทั้งท่ีเป็นผูบ้ริหารและ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชายจากหน่วยงานท่ีไดรั้บ
รางวลัทั้ง ๙ แห่ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการเสนอแนะการดาํเนินงานของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวดว้ย ดงันั้น  ในส่วนต่อไปจะเป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสาํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว โดยในส่วนแรกจะเป็นมุมมองของบุคลากรในสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวเอง และในส่วนท่ีสองจะเป็นมุมมองของผูรั้บบริการ (บุคคลภายนอก
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว) เก่ียวกบัปัจจยับวก (จุดแขง็) และ ปัจจยัลบ (จุดอ่อน) 
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  ท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 



๑๑๐ 
 

๔.๑   มุมมองจากบุคลากรภายในสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๔.๑.๑ ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบวก (จุดแข็ง) ของสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบนัครอบครัวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายของหน่วยงานภาครัฐ จากการสัมภาษณ์บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

๑)  นโยบายรัฐบาล โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายอย่างชดัเจนในเร่ืองน้ี ดงัท่ี
ปรากฏในรัฐธรรมนูญและมติคณะรัฐมนตรี  ทาํใหเ้ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการ
เพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลน้ี  แต่อยา่งไรก็ตามพบว่า  ปัญหาความเสมอภาค/ ความไม่เสมอ
ภาคเป็นประเด็นท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง มีหลายมิติ ประกอบกับการทาํงานของราชการ มี
กฎระเบียบ เป็นกรอบในการบริหารและดาํเนินการ และกฎเหล่านั้นใชก้บัทุกคนเหมือนกนัหมด จึง
เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้มองปัญหาความเสมอภาคระหว่างหญิงชายได้ไม่ง่ายนัก  จึงทาํให้การ
ดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการทาํตามแผน
แม่บทท่ีสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวกาํหนดไว ้ไม่ค่อยปรากฏว่า มีการคิดกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีสร้างสรรคเ์พิ่มเติมข้ึนมาเองเท่าใดนกั 

๒)  บุคลากรมีความมุ่งมัน่ และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  จากการสัมภาษณ์
และสังเกตการทาํงานของบุคลากรท่ีทาํงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายพบว่า จุดแขง็ของ
สํานักงานน้ีคือ ผูป้ฏิบติังานมีความขยนั ตั้งใจจริง เกือบทุกสํานัก/กอง และเป็นผูมุ่้งมัน่ในการ
ทาํงาน ซ่ึงจุดแขง็เร่ืองน้ีก็ทาํให้เป็นจุดอ่อนดว้ยในขณะเดียวกนั นั่นคือ เน่ืองจากบุคลากรมีความ
ขยนั และทาํงานปฏิบติัจนไม่มีเวลาทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา  และไม่มี
โอกาสไดคุ้ยกนัถึงการมองเชิงนโยบาย  จึงทาํใหบุ้คลากรขาดแนวคิดเชิงนโยบายท่ีเป็นเป็นปัญหาท่ี
สาํคญัมากในปัจจุบนัและอนาคต   

๔.๑.๒  ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยด้านลบ (จุดอ่อน) ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายของหน่วยงานภาครัฐ จากการสัมภาษณ์บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

๑)  ความไม่ชดัเจนของนโยบาย  สืบเน่ืองจากการท่ีสาํนกังาน กสส. ไดมี้
การปรับโครงสร้าง และใชช่ื้อใหม่ว่าสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว สังกดักระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทาํให้เกิดการขาดช่วงของการ
ดาํเนินงานต่างๆ ดา้นนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เน่ืองจากไม่มีคณะกรรมการท่ีจะทาํ
หน้าท่ีในการผลกัดนันโยบายต่างๆ ตามภารกิจท่ีสํานักงาน กสส. ไดป้ฏิบติัมาในอดีต จึงทาํให้ดู



๑๑๑ 
 

เสมือนว่า สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไม่มีนโยบายในการดาํเนินการท่ีชดัเจน และ
ไม่ได้มีการสร้างกลไกใหม่ๆ ท่ีจะผลักดันให้การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมี
ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและชดัเจน อยา่งไรกต็าม จากการสมัภาษณ์พบว่า ขณะน้ีไดมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ๒ คณะ เพื่อทาํหนา้ท่ีในการพิจารณากลัน่กรอง และผลกัดนันโยบายต่างๆ ซ่ึงก็ทาํ
ให้มีความหวงัว่า  คณะกรรมการทั้ง ๒ คณะน้ีจะมีส่วนในการผลกัดนันโยบายต่างๆ และสามารถ
ส่งผา่นนโยบายสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นระบบ และมีความสามารถในการกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหค้รอบคลุมทุกภาคส่วนของสงัคมไทย 
 

 
๒)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเสมอภาคหญิงชาย ขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน พบว่า บุคลากรของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว ท่ีมีภารกิจส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ยงัมีความคิดความเขา้ใจเร่ืองความเสมอภาค
ไม่เหมือนกนั  และบางคนมองไม่เห็นประเด็น ไม่เห็นความสาํคญั และไม่สามารถนาํไปบูรณาการ
ได ้นอกจากน้ี  ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์กส็ะทอ้นความเห็นของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อผูบ้ริหารวา่ 

ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจให้ชดัว่า  หน่วยงานของเราเป็นภารกิจดา้นไหน แลว้เราจะทาํ
อะไร เน่ืองจาก Gender ไม่ไดเ้ป็นรูปธรรม ไม่เหมือนครอบครัว ท่ีมีปัญหาเห็นชดั ๆ 
ว่ามนัเกิดตรงไหน มนัเป็นเหมือนเร่ืองของความคิด เพราะฉะนั้นการผลกัดนัทาํได้

                                                 
๑ คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)   

การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซ่ึงกรรมการชุดน้ีจะมีผูท้รงคุณวุฒิ
ถึง ๑๑ คน โดยผูห้ญิงและผูช้ายจะตอ้งเป็นอย่างละคร่ึงหน่ึง  คณะกรรมการมี ๒ 
คณะ มีคณะท่ีเป็นระดบันโยบายแห่งชาติ  โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและ
มีผูอ้าํนวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวเป็นเลขานุการ กบัคณะ
เล็ก  คณะแรกเรียก กยส.๑ คณะเล็ก  เรียกว่า กสส. คณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ  ก็เหมือนเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดใหญ่ 
เน่ียค่ะ ก็มีรองประธานกรรมการคนท่ี ๒ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ เป็นประธาน   จะเห็น
ไดว้่า  เราไม่ไดผ้กูติดอยูก่บัตวัขา้ราชการ  ประการท่ีสอง คือ  เนน้ผูท้รงคุณวุฒิเป็น
ประธาน  ปัจจุบนัก็คือ อาจารยจุ์รี  ฝ่ายเลขานุการก็คือ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว  ซ่ึงหากมีเราก็จะผลกัอะไรต่อมิอะไรเขา้ไป  เพื่อใหม้นัเป็นระบบ
มากข้ึน และใหมี้การวิเคราะห์กลัน่กรองโดยผูท้รงคุณวฒิุมากข้ึน 



๑๑๒ 
 

ยาก ผูบ้ริหารก็มองไม่ออก มามองงานท่ีคิดว่าจบัตอ้งได ้การอบรม การประชุม ก็ได้
กบัสังคมคนกลุ่มหน่ึง  ไม่สามารถตดัออกเป็นตวัใหญ่ๆ ก็คือ อาศยั CGEOs  ซ่ึงเขา
ไม่ไดลึ้กซ้ึงเร่ืองของ Gender มนัก็ไปไดช้า้ แต่ถามวา่เขาทาํหรือไม่ คือ เขาก็ทาํ เขา
ทาํในระดบัท่ีเขาคิดว่าเขาเขา้ใจแค่ทาํในกระทรวงของตวัเอง ทาํในหน่วยงานของ
ตวัเอง แค่อบรมความรู้กจ็บ หมดเร่ือง คือ มนัไม่ไดลึ้ก  สค. เองกเ็ช่นเดียวกนั   

  
จะเห็นไดว้่า ความเสมอภาคเป็นเร่ืองนามธรรม  และเป็นประเด็นท่ีกวา้ง ดงันั้นความรู้

ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั และการมองประเด็นปัญหาท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ตน้ทางของกระบวนการ
นโยบาย ทาํให้ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติัไม่สามารถดาํเนินงานไดก้า้วหน้าเท่าท่ีควร ดงันั้น  จึงเป็น
หนา้ท่ีสาํคญัอนัดบัแรกท่ีสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จาํเป็นตอ้งสร้างความรู้ความ
เขา้ใจกบับุคลากรของตนเอง ในฐานะเป็นผูท่ี้รับผดิชอบในการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิง
ชายโดยตรง ซ่ึงในขณะน้ีกท็ราบวา่  ทางสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไดต้ระหนกัถึง
ปัญหาน้ี จึงไดจ้ดัให้มีการให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตน้ตั้งแต่ขา้ราชการบรรจุใหม่ 
ตอ้งมาเรียนรู้เร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย โดยผูส้ัมภาษณ์รายหน่ึงไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “มีแผนว่าให้ทาํ 
e-learning ในเร่ืองของ Gender ขณะนีก้าํลงัขออนุมติั ขอให้บคุลากรท่ีบรรจุใหม่ ประมาณ ๒๐-๓๐ 
คน เข้ามาใช้ e-learning กมี็การทดสอบ มีการให้คะแนน ให้ประกาศนียบัตร ถือว่าบุคลากรต้องมี
ความรู้เร่ืองนี้ประกอบ และจะบังคับแล้ว” ซ่ึงโครงการให้ความรู้แก่ขา้ราชการตั้งแต่เร่ิมเขา้มา
ทาํงาน ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากร และเป็นการสร้างความเขม้แข็งดา้นวิชาการ
ใหก้บัสาํนกังานในฐานะผูผ้ลกัดนันโยบายความเสมอภาคหญิงชายอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี  

๓)  ทศันคติต่อความเสมอภาคหญิงชาย  แมว้่าสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวจะมีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จากการ
สัมภาษณ์พบว่า บุคลากรหลายคนของสาํนกังานฯ ยงัเห็นว่าประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
ไม่เห็นวา่เป็นปัญหา  เช่น “หลายส่วนงานท่ีมอง Gender เป็นเร่ืองเรียกร้องสิทธิ ความจริงมนัไม่ใช่
ด้านเดียว” ซ่ึงทศันคติอาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมก็ได ้ ดงันั้น เราจะ
พบว่าขา้ราชการท่ีไม่ไดรั้บผิดชอบงานดา้นน้ี จะมองไม่เห็นความเช่ือมโยงของความเสมอภาคกบั
ภารกิจของสาํนกังานฯ เอง เราจึงยงัไม่พบว่า  ส่วนงานต่าง ๆ ไดมี้นาํมิติหญิงชายเขา้สู่กระแสหลกั 
(Gender Mainstreaming) ในทุกภารกิจของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวแต่อยา่งใด 

๔) วิธีการทํางาน/แนวความคิดเชิงนโยบาย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

เวลาส่วนใหญ่ เป็นการสัมนาให้ความรู้และการจดังานต่างๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเล็กๆ 



๑๑๓ 
 

และมีปริมาณมาก  ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีสามารถเป็นวิทยากรได ้ แต่เร่ืองนโยบายคิดวา่ยงั
ทาํนอ้ย คือ เราทาํงาน routine เสียมากกว่า ส่วนนโยบายท่ีออกเป็นมาตรการยงัทาํ
ไม่ไดเ้ยอะ 

 
ดงันั้น บทบาทของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็น

กลไกระดบัชาติในการกาํหนดบทบาท  ทิศทาง และกลไกดา้นความเสมอภาคหญิงชาย  จึงยงัไม่
เกิดข้ึน เน่ืองจากสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวยงัมีบทบาทในฐานะผูป้ฏิบติัมากกว่า
ในฐานะผูก้ระตุน้ (Catalytic) พิจารณาไดจ้ากการท่ีสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว
ดาํเนินการฝึกอบรมกบัส่วนราชการบางแห่ง ซ่ึงจะทาํให้ไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างทัว่ถึงทุก
กรม  และจากการท่ีสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวทาํงานในฐานะผูป้ฏิบติันั้น ก็ทาํให้
ไม่สามารถดาํเนินการในภารกิจอ่ืนท่ีสาํคญั เช่น  การสร้างวิทยากรตวัคูณ  การเก็บรวบรวบ และ
การสร้างองค์ความรู้ การพฒันาส่ือและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนราชการ สร้างความ
ตระหนกัเร่ืองความเสมอภาคใหเ้กิดการบูรณาการไปในงานได ้ แต่ก็มีความเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

หน่วยนโยบายไม่จาํเป็นตอ้งทาํนโยบายอย่างเดียว เหมือนกบัสภาพฒัน์ในปัจจุบนั  
เขาตอ้งลงไปขา้งล่าง เพื่อเช่ือมโยงความตอ้งการของผูรั้บบริการ และเม่ือพิจารณา
จากผลงานท่ีผ่านมา คิดว่า  การท่ีเราพยายามจะหาอะไรมากระตุน้ไปเร่ือย ๆ อย่าง
นอ้ยก็ไปพดูกนั มนัมีแรงกระเพื่อม ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งทาํงานปฏิบติัไปเพื่อนาํร่อง
โครงการต่างๆ ไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

 
 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผูป้ฏิบติังานเองก็ทราบว่า  ภารกิจหลกัของสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบนัครอบครัว  ควรจะมีบทบาทในฐานะผูก้าํหนดนโยบายมากกว่าในฐานะผูป้ฏิบติั  แต่ดว้ย
ความไม่ชดัเจนในเร่ืองของนโยบาย ซ่ึงเป็นปัญหาในเชิงกลไก และปัจจยัต่างๆ จึงทาํใหไ้ม่สามารถ
ดาํเนินการในบทบาทนั้นไดใ้นขณะน้ี  อยา่งไรก็ดีผูว้ิจยัมีความเห็นว่าสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว  ไม่ควรให้นํ้ าหนกัของงานปฏิบติัมากกว่างานนโยบาย  เพราะความสาํเร็จของ
งานดา้นน้ีจะมาจากการผลกัดนัเชิงนโยบายมากกว่า จึงควรมีความพยายามท่ีจะตอ้งพฒันานโยบาย
ระดบัชาติ  โดยเสนอผ่านคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้มีอาํนาจบงัคบัใช ้ ส่วนงานปฏิบติัควรร่วมมือกบั
หน่วยงานอ่ืนในฐานะผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษา  เพื่อร่วมทาํงานให้สําเร็จเป็นเร่ืองๆ  เพื่อสร้าง
แนวทางหรือบทเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชไ้ด ้
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๕)  ความพร้อมของบุคลากร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มีการกล่าวว่า
“บุคลากรใน สค. อาจจะเป็นปัญหา เพราะเดิมเรามาจากหน่วยปฏิบัติ” และจากการศึกษางานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทาํให้ทราบว่า สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวนั้นเป็นหน่วยงานในระดบั
กรมท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงเทียบไดก้บั สาํนกังาน กสส. เดิม (เมทินี พงษเ์วช, 
๒๕๕๒) สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมีขา้ราชการท่ีโอนมาจากขา้ราชการต่างสังกดั
โดยกวา้งๆ แบ่งไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มท่ีมาจากสาํนกังาน กสส. เดิม ๒) กลุ่มท่ีมาจากกรมการ
พฒันาชุมชน และ ๓) กลุ่มท่ีมาจากกรมประชาสงเคราะห์  ซ่ึงประสบการณ์และอุดมการณ์การ
ทาํงานแตกต่างกนัทั้งส้ิน เช่น ประสบการณ์การทาํงานของคนท่ีมาจากกรมประชาสงเคราะห์จะ
เนน้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ  ประสบการณ์จากคนท่ีมาจากกรมพฒันาชุมชนจะเป็นงานปฏิบติั ลง
พื้นท่ี ทาํงานกบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแตกต่างจากภารหนา้ท่ีของสาํนกังานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัวท่ีเนน้การทาํงานเพ่ือผลกัดนันโยบายมากกว่าการเป็นผูป้ฏิบติั  จึงทาํให้ตอ้ง
ใชเ้วลาในการปรับวิธีการคิด  การทาํงาน  และทศันคติ  เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับบทบาทให้
เหมาะสมกบัการเป็นหน่วยงานหลกัหรือหน่วยงานระดบัชาติต่อไป  และจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบั
คุณสมบติัของผูจ้ะมาทาํงานดา้นความเสมอภาค  มีผูใ้หค้วามเห็น ดงัน้ี 

ปัญหาอุปสรรคคือ  เร่ืองคน บุคลากรก็เป็นเร่ืองสําคญัมากคือ งานสตรี งานความ
เสมอภาค ตอ้งรู้ในระดบัของกระแสสากล ถา้เป็นลกัษณะงานท่ีทาํก็คือ เป็นลกัษณะ
เชิงนโยบายท่ี link สู่ปฏิบติัได ้แต่บุคลากรของเราหลากหลายมาก บางทีเราก็กาํหนด
เองไม่ได ้ผูท่ี้จบดา้นสตรีศึกษาเองโดยมากเขาก็จะไหลออกไปท่ีอ่ืน เพราะฉะนั้น 
บางทีเขาทาํแผนได ้แต่ไม่สามารถมองภาพในระดบัสากลได ้หรือไม่สามารถใช้
ภาษาองักฤษได ้ ถา้หากเรามีบุคลากรท่ีทาํไดห้ลายอยา่ง กจ็ะเป็นประโยชน์มาก... 

อยากจะไดผู้ท่ี้สามารถใชภ้าษาได ้ มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถจะศึกษา
อะไรได ้ เช่ือมโยงไดแ้ละเขา้ใจในระดบัของปฏิญญา พนัธกรณีต่างๆ ในระดบัสากล
ท่ีจะเช่ือมโยงระดบัชาติได ้กห็มายถึงในเชิงของแผน คือสามารถท่ีจะมองแผนในเชิง
นโยบายได ้ 

 
ซ่ึงการกาํหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร เช่น การคิดเชิงระบบ ความสามารถ

เชิงวิเคราะห์ การใหค้าํปรึกษา ความคิดสร้างสรรค ์ ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ หรือการ
ทาํงานเชิงรุกลงในใบพรรณนางาน (Job Description) ของตาํแหน่งงานแต่ละตาํแหน่งท่ีจะรับผดิชอบ
งานดา้นน้ี  จึงมีความสาํคญัมาก 
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๖)  ขาดการบูรณาการความเสมอภาคหญิงชายในสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว  ภารกิจหลกัของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวคือ การพฒันา
ศกัยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย การสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว จึงกล่าว
ไดว้า่ สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมีภารกิจหลกั ๒ ดา้น คือ ส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย และการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว  ซ่ึงอันท่ีจริงแล้วงานทั้ งสองเร่ืองน้ีมี
ความสมัพนัธ์และสามารถบูรณาการกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูส้มัภาษณ์รายหน่ึงใหค้วามเห็นว่า “Gender 
เร่ิมจาก Gender ในครอบครัว แต่คนท่ีทาํงานด้านครอบครัวกจ็ะมองแต่เฉพาะเร่ืองในครอบครัว” 
ซ่ึงสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวสามารถบูรณาการเร่ืองความเสมอภาคลงไปในทุกๆ 
ส่วนท่ีเป็นภารกิจหลกัของกรม และพฒันาให้สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวเป็น
ตน้แบบของการ Mainstream เร่ืองความเสมอภาคหญิงชายในทุกภารกิจของสาํนกังานฯ ทั้งภายใน
สาํนกังานฯ และลงสู่กลุ่มประชนท่ีเป็นผูรั้บบริการ ก็จะสามารถเป็นกรณีศึกษาตวัอยา่ง และจะเป็น
การพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 

๗)  การส่ือสารใหส้งัคมเขา้ใจประเด็นความเสมอภาคหญิงชายอยา่งถูกตอ้ง   
ปัญหาสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมดา้นความเสมอภาคหญิงชายไม่ไดรั้บความสนใจ  
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และกลุ่มต่างๆ ในสังคม และมกัจะถูกจดัลาํดบัความสาํคญัในอนัดบั
ทา้ยๆ อยู่เสมอ ก็เน่ืองมาจากคนส่วนใหญ่ของสังคมเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นปัญหา ไม่รู้สึกว่ามี
ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย และมองไม่เห็นประเด็นปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ข ทั้งๆ ท่ีในความเป็น
จริงนั้นสังคมไทยยงัมีประเด็นท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองความเสมอภาคอีกมากมาย ทั้งน้ีทั้งนั้น
อาจจะเป็นเพราะขาดการส่ือสาร ขาดการให้ความรู้  และการไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีจะช้ีให้
สังคมเลง็เห็นประเด็นท่ีเป็นปัญหาเหล่านั้น จึงทาํใหค้นในสังคมส่วนใหญ่และบุคคลากรในภาครัฐ
ไม่เห็นความสาํคญัและตระหนกัถึงปัญหาอยา่งถูกตอ้ง จึงเป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวท่ีตอ้งเร่งใหค้วามรู้แก่สังคมอยา่งเร่งด่วน จากการสัมภาษณ์มีผูก้ล่าวถึงประเด็นน้ี
ว่า “เราต้องทาํงานกับส่ือให้มากขึน้  ให้ส่ือมีมุมมองด้านนีม้ากขึน้ เช่น ใส่ในละครต่างๆ หรือใน
โฆษณา หรือต้องพยายามผลักดันในเร่ืองของการศึกษา ในแบบเรียน เป็นต้น” และจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานก็ทาํให้ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมว่า ผูบ้ริหารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัวก็ไดเ้ลง็เห็นปัญหาน้ี จึงไดร่้วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง ๕ ในการจดัทาํ Hot Issues ท่ี
เก่ียวขอ้งความเสมอภาคหญิงชาย จาํนวน ๒๐ ตอน และร่วมมือกบับริษทั  อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
ในการจดัทาํสารคดี  เพื่อเป็นการให้ความรู้เร่ือง Gender ดว้ย ซ่ึงหากเรามีการกระตุน้ให้สังคม
ตระหนกัและใส่ใจกบัประเด็นเก่ียวกบัความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ก็จะทาํใหก้ารผลกัดนัเร่ือง



๑๑๖ 
 

ความเสมอภาคหญิงชายทั้งภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ สามารถทาํไดง่้ายข้ึน และน่าจะไดรั้บความ
ร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ มากข้ึน 

 
๔.๒  มุมมองของผู้รับบริการ   (บุคคลภายนอกสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว) เก่ียวกบัปัจจยับวก (จุดแข็ง) และปัจจยัลบ (จุดอ่อน) ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

๔.๒.๑ มุมมองของผูรั้บบริการเก่ียวกบัปัจจยับวก (จุดแขง็)  ของสาํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย 

๑)   มีแนวทางการทาํงานและการประสานงานท่ีดีแก่ส่วนราชการ  จากการ
สัมภาษณ์พบว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานในศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย        
ส่วนใหญ่ช่ืนชมเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) มีการกล่าวถึงช่ือ
ของบุคคลหลายๆ คน (ซ่ึงปัจจุบนัส่วนใหญ่ยา้ยไปปฎิบติังานดา้นอ่ืนแลว้) บางส่วนราชการได้
แสดงความช่ืนชม เช่น 

เท่าท่ีทาํมาเราก็ประสานงานกบั สค. มาโดยตลอด มนัไม่ยากเลยเขามี guide line 
ท่ีดีว่า  ถา้อยากทาํจะตอ้งทาํอะไรบา้ง เราก็พยายามทาํตามท่ีเขาเสนอแนะมา และ
ก็มีการติดตามประเมินผลทุกปี  มนัก็เป็นตวักระตุน้ให้เราพยายามส่งผ่านให้
สาํนกั กองเขากจ็ะเกบ็ขอ้มูลใหเ้รา  เขามีคู่มือทาํใหง่้ายทุกอยา่ง 
 

๒) มีการให้การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีดีแก่ส่วนราชการ ส่วนราชการได้
กล่าวถึงการให้การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีดีของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ไดแ้ก่ 
การจัดอบรมให้ความรู้ การให้คาํแนะนํา การให้คาํปรึกษาท่ีดี โดยเฉพาะในการแนะนําเร่ือง
วิทยากรในการบรรยายและการให้การสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณ ท่ีเป็นโครงการร่วมกบัระหว่าง
ส่วนราชการและสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ซ่ึงมีความเหมาะสมมาก 

๓)  มีการสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการผลกัดนังานดา้นความเสมอภาค
อยา่งต่อเน่ือง  การจดัใหมี้การคดัเลือกหน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นความเสมอภาคหญิงชาย ประจาํปี 
เป็นการกระตุน้ใหส่้วนราชการผลกัดนังานดา้นความเสมอภาคไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นการสร้างแรงจูงใจ
และกาํลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานดา้นน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลกัของกรม แต่ก็



๑๑๗ 
 

มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการมอบรางวลัในงานวนัสตรีสากลว่า  ใหค้วามสาํคญักบัพิธี
การมากกวา่เน้ือหาสาระ เช่น   

...เคยไปร่วมงาน ๒ ปี งานประกาศรางวลัน่ีผลไม่ไดส้ะทอ้นท่ีตวักิจกรรมเท่าไร แต่
นํ้ าหนักภาพมนัไปอยู่ท่ีตวัพิธีการ ภาพผูใ้หญ่มามอบแลว้ก็จบ ๆ กนัไปไม่ไดใ้ห้
นํ้ าหนักท่ีผลงาน เพราะว่าสังคมไทยขาดตวัอย่างท่ีดีและพวกน้ีเป็นตวัอย่างดีกบั
สังคมไทย  กรมประชาสัมพนัธ์ก็ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัเร่ืองน้ี ทั้งท่ีเร่ืองพวกน้ี
เป็นตอ้งงานยทุธศาสตร์ระดบัชาตินะ ตอ้งไปคิดพลอ๊ตมา  

…บางคร้ังรู้สึกว่าตั้งรางวลัไวเ้ยอะแยะ แลว้ไปหาคนมาใส่ให้ครบๆ เท่านั้น บาง
รางวลัไม่มีคนเหมาะสมก็ไม่ตอ้งให้ก็ได ้ดูแลว้ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ... เขาเน้นแต่พิธีการ 
ไม่ไดย้กย่องเชิดชูคนท่ีไดรั้บจริงๆ  ไม่เห็นมีให้คนท่ีไดรั้บรางวลัไปพูดอะไรเลย
น่าจะมีจดัเวทีหรือให้คนท่ีไดรั้บรางวลัไปให้ความรู้ตามสถานศึกษาหรือท่ีต่างๆ 
บา้ง 

 
ซ่ึงเสียงสะทอ้นเหล่าน้ีสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว น่าจะไดน้าํไปทบทวน

และปรับปรุงรูปแบบการจดัพิธีการมอบรางวลัใหมี้ความเหมาะสมข้ึน 
๔.๒.๒ มุมมองของผูรั้บบริการเก่ียวกบัปัจจยัลบ (จุดอ่อน) ของสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบนัครอบครัวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย   

๑)  การจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย เน่ืองจากเน้ือหา
สาระเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายค่อนขา้งเป็นนามธรรมและมีมิติท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ มิติ 
จึงทาํให้การฝึกอบรมตอ้งใชว้ิทยากรท่ีมีประสบการณ์และมีความเขา้ใจเร่ืองความเสมอภาคอย่าง
ถ่องแท ้ ซ่ึงเขา้ใจว่าทางสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวก็ตระหนกัถึงความสาํคญัใน
เร่ืองน้ี จึงไดมี้การเชิญผูท้รงคุณวุฒิ และนกัวิชาการมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และในระยะ
หลงัสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวก็ไดพ้ฒันาบุคลากรของตนเองมาเป็นวิทยากรเอง
ดว้ย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ก็มีทั้งผูก้ล่าวช่ืนชมและมีเสียงตาํหนิ เช่น “บางคร้ังไปฟังการอบรมแล้วก็
ไม่รู้เร่ือง เนื้อหาฟังแล้วไม่ได้อะไร” หรือ “คนเขาเปล่ียน กลายเป็นว่าผู้ ท่ีไปน่ีชํานาญกว่า สค.   
บางทีไปก็นาํเสนอส่ิงท่ีเก่าไปแล้ว ทาํให้ไม่อยากไป” เป็นตน้ จากคาํวิจารณ์ดงักล่าว สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จึงน่าจะพิจารณาจดัระดบัการอบรมเป็นระดบัต่าง ๆ และคดัเลือก
หรือพฒันาวิทยากร ผูบ้รรยาย ใหส้ามารถใหค้วามรู้แก่ผูรั้บการอบรมใหเ้กิดความเขา้ใจความหมาย
ของคาํวา่ “ความเสมอภาค” ใหไ้ดม้ากกวา่น้ี 



๑๑๘ 
 

 
๒) การสร้างความตระหนักในเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

(Gender Awareness) ปัญหาท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหก้ารส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
ท่ีสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวดาํเนินการมาหลายปีแลว้  แต่ยงัไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร 
เป็นเพราะว่าคนยงัไม่เห็นความสาํคญั เน่ืองจากยงัมองไม่เห็นปัญหา และไม่เขา้ใจความหมายของ
คาํว่า “ความเสมอภาค” ท่ีถูกตอ้งและลึกซ้ึง ดงันั้น การจดัอบรมท่ีเป็นการให้ความรู้จึงไม่เพียงพอ 
แต่ตอ้งทาํใหอ้ยา่งนอ้ยแกนนาํเขา้ใจว่า หากมีความตระหนกัในเร่ืองเสมอภาค (Gender Awareness) 
แลว้ จะทาํใหง้านท่ีทาํมีคุณค่ามากข้ึน (Value added) ไดอ้ยา่งไร และถา้ไม่ทาํเร่ือง Gender แลว้เกิด
อะไรข้ึน  จากการสมัภาษณ์  มีการกล่าวถึงบทบาทของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัววา่  

สค. ตอ้งตอบใหไ้ดว้่ามี Gender equality แลว้ส่วนราชการไดอ้ะไรบา้ง  และส่ิงท่ี
จะช่วยมากๆ คือ สค. ตอ้งมี Case studies เยอะๆ ท่ีจะทาํใหค้นฟังแลว้จาํได ้ แลว้
มนัทาํใหค้นเขา้ใจ  และตอ้งมีงานวิจยัท่ีจะตอบไดว้่า  การนาํเร่ืองความเสมอภาค
ไปบูรณาการแลว้ มนัไปแก้ปัญหาได้อย่างไร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความสําคญัและ
จาํเป็นตอ้งทาํ 

 
นอกจากน้ี ก็มีขอ้เสนอแนะว่า  สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ควรให้ทุนแก่

แกนนาํไปทาํการฝึกอบรมระยะสั้นเก่ียวกบัการสร้าง Gender Awareness ซ่ึงหลกัสูตรเหล่าน้ีควรจะ
ทาํให้มีมุมมองอีกมุมมองหน่ึงท่ีกวา้งข้ึน และจะสามารถทาํให้เร่ืองน้ีสามารถละลายไปในทุกภาค
ส่วนของการทาํงานได ้

๓)  ความคิดเห็น/ทศันคติต่อสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
จากการสัมภาษณ์พบว่า  บางส่วนราชการมีทศันคติทางลบกบัสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว เช่น มีผูก้ล่าววา่ 

คนเขาก็มองนะว่าเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มนัเป็นตวัช้ีวดัของ สค. 
มนัไม่ใช่ของเรา ทาํไปมนัก็เป็นผลงานของเขา (สค.) จึงเสนอแนะว่า สค. ควรนาํ
เร่ืองน้ีใหเ้ขา้ไปเป็นตวัช้ีวดัของ ก.พ.ร. เลย 

  
ซ่ึงทศันคติดงักล่าวน้ี จะเป็นอนัตรายต่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของสาํนกังาน

มาก เพราะหากหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าไม่ใช่หนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน  และสาํนกังาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์กจ็ะทาํใหก้ารผลกัดนัต่างๆ ทาํไดย้ากยิง่ข้ึน 



๑๑๙ 
 

๔) บทบาทของ สค. ในฐานะท่ีเป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา เน่ืองจากในเร่ือง 
ความเสมอภาคนั้น ขา้ราชการส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่าเป็นปัญหา และไม่เห็นความเช่ือมโยงกบั
ภารกิจขององคก์ร และแมแ้ต่เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีของส่วนราชการเอง ก็ยงัไม่สามารถนาํ
เร่ืองน้ีไปบูรณาการได ้ดงันั้น จาการสมัภาษณ์พบว่า  ส่วนราชการต่างๆ ก็คาดหวงัใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวแสดงบทบาทของการเป็นพี่เล้ียง/ ท่ีปรึกษา เพื่อให้เขา้
มาแนะนาํและทาํงานร่วมกบักรมในการเช่ือมโยงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในภารกิจของ
กรมมากกวา่การเป็นผูป้ระสานงานท่ีเป็นอยู ่และมีผูแ้สดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าว ดงัน้ี 

 
...ปัญหาหน่ึงคือ ตอ้งมีคนคิดตรงน้ีให้ เพราะคนอ่ืนเขาคิดตรงน้ีไม่ออกหรอกค่ะ  
ควรจะมี  gender specialist ท่ีมานัง่ท่ี สค. เช่น ถา้ตอ้ง deal กบักระทรวงน้ีมนัควร
จะทาํอะไร แบ่งเป็น sector เลย sector เศรษฐศาสตร์ sector ทางดา้นการศึกษา 
แล้วทาํวิจัยมาสักเล่มหน่ึง เช่น สมมุติเร่ือง SMEs ไปดูสิว่าผูห้ญิงมีบทบาท
อยา่งไร มี approach ยงัไง กระทรวงพาณิชย ์จะไดรู้้ว่าผูห้ญิงมีบทบาทใน SMEs 
เยอะ แลว้ถา้กระทรวงใหอ้งคค์วามรู้ผูห้ญิง จะทาํใหผู้ห้ญิงเขา้มา participate มาก
ข้ึน แลว้งานของกระทรวงก็จะดีดว้ย  ส่ิงน้ีคือ gender equality  ตอ้งมีคนคิด ซ่ึง
ควรจะเป็นบทบาทของ สค. 

   
๕)  การเปล่ียนแปลงตวัผูรั้บผิดชอบงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง

ชาย จากการสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบท่ีปฏิบติังานดา้นความเสมอภาคไดก้ล่าวถึงปัญหาว่าการ
เปล่ียนแปลงผูรั้บผดิชอบงานของ สค. วา่ 

...ช่วงหลงั คือ สค. เขาเป็นหลกั แต่เผอิญว่าเขาเปล่ียนทีมใหม่หมดเลย คนท่ี
ดาํเนินการเร่ืองน้ีของหน่วยงานอ่ืน  เขาต้องการหลัก แล้วหลักเองก็มาใหม่   
การประสานงานก็ไม่เหมาะสม คือ ไม่สามารถให้ขอ้มูลได้มากนัก...ท่ีน้ีการ
ประสานงานก็ลาํบาก ถา้เป็นหน่วยงานระดบัชาติเขาตอ้งเป็นหลกัไดดี้  เขาไม่
ควรเปล่ียนใหม่หมด กลายเป็นวา่  บางคร้ังเรารู้มากกวา่เขา  ตอนน้ีเขาเป็นหลกัให้
ไม่ได ้

 
๖)  การกาํหนดเป็นตวัช้ีวดัของ ก.พ.ร. ไดมี้หลายส่วนราชการท่ีกล่าวว่า

จุดอ่อนหน่ึงของการดาํเนินงานของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว คือ การไม่นาํเร่ือง



๑๒๐ 
 

ความเสมอภาคไปเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงของ ก.พ.ร. ซ่ึงในประเด็นน้ี ไดมี้การให้ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั โดยในฝ่ายท่ีสนบัสนุนใหค้วามเห็นวา่ 

...ถา้เป็นตวัช้ีวดั จะมีขอ้ดีคือ  มีวินัย มีการลงโทษหน่วยงานหากไม่ทาํ แต่อย่างน้ี
มนัไม่มีบทลงโทษ รายงานใครจะส่งกไ็ดไ้ม่ส่งกไ็ด ้ไม่สามารถบงัคบัอะไรใครได.้. 

 
 สาํหรับผูท่ี้ไม่สนบัสนุนมีความเห็นวา่ 

 
ทุกวนัน้ีตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ก็เยอะอยู่แลว้ ขืนมีอีกคนคงไม่พอใจ แค่น้ีพอแลว้อาจมี
รางวลัมีโล่  มีประกาศให ้เอาไวติ้ดใหค้นท่ีมาติดต่อรู้ก็พอแลว้ เร่ืองน้ีควรเป็นความ
สมคัรใจมากกวา่... 

 
๗) งบประมาณ  กรมส่วนใหญ่เห็นว่าสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัวควรมีการจดัสรรงบประมาณใหด้ว้ย โดยมีผูใ้หค้วามเห็นวา่ 

งบประมาณสาํคญัถา้เงินมาก็มีกิจกรรมได ้คนเขาก็ทาํอะไรไดเ้ยอะ...เคยเสนอใน
เวทีระดบัชาติว่า  ใหดู้เร่ืองงบประมาณกบัตวัช้ีวดั สองเร่ืองน้ีถา้ทาํไดเ้ม่ือไรรับรอง  
การดาํเนินงานเร่ืองน้ี  จะเป็นงานท่ีไดรั้บความสาํคญั 

 
แต่อย่างไรก็ตาม มีบางกรมท่ีเห็นว่า งบประมาณไม่ใช่ส่ิงสําคัญ เพราะกิจกรรมท่ี

ดําเนินการไม่ใช่กิจกรรมใหม่ เพียงแต่นํามิติความเสมอภาคเข้าไปบูรณาการเท่านั้ น จึงไม่
จาํเป็นตอ้งจดัสรรงบประมาณท่ีแยกต่างหาก ซ่ึงทั้งสองแนวคิดน้ีทางสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว กค็วรท่ีจะตอ้งนาํไปพิจารณาเป็นพิเศษดว้ย 

๘)  การประสานงานท่ีล่าชา้  มีขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีมีผูก้ล่าวถึงการ
ประสานงานของสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ท่ีล่าชา้ ประมาณ ๓ หน่วยงาน เช่น 
มกัมีการเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนการจดังานอย่างกระทนัหัน ทาํให้กรมมีปัญหาในการเขา้ร่วมงาน 
นอกจากน้ีก็มีขอ้เสนอแนะว่า ควรปรับปรุงเร่ืองหนังสือซ่ึงมีความล่าชา้ ทาํให้หน่วยงานท่ีไดรั้บ
หนังสือไม่สามารถดาํเนินการไดท้นัตามกาํหนดเวลา  ดงันั้นสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว ควรจะมีการวางแผนและปรับปรุงเร่ืองการประสานงานดว้ย 

๙)  การสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม  มีผูเ้สนอแนะว่า ควรมีการสร้างแรง     
จูงใจให้แก่หน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลัท่ีจะทาํให้คนรับเกิดความทุ่มเทท่ีจะทาํงานต่อไปให้ต่อเน่ือง 



๑๒๑ 
 

เช่น การพา CGEO หรือ/และผูป้ฏิบติังานดา้นน้ีไปดูงานในประเทศท่ีประสบความสาํเร็จในการ
ดาํเนินงานดา้นความเสมอภาค และผูใ้ห้สัมภาษณ์มีขอ้สังเกตว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารของสาํนกังาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว มีการไปดูงานในต่างประเทศบ่อย และนาํมาบรรยาย แต่ผูฟั้งก็ไม่
เขา้ใจ และไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ดงันั้น เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานดา้น
น้ีโดยตรง และสร้างขวญัและกาํลงัใจ จึงควรเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดไ้ปเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

๑๐) ขาดการประชาสัมพนัธ์สู่สาธารณะ มีผูเ้สนอแนะให้สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัวเป็นเจา้ภาพในการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในส่ือสาธารณะ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะประเด็นทางสังคม ท่ีประเทศไทยยงัมี
ปัญหาในเร่ืองเหล่าน้ีมาก ซ่ึงจะเป็นช่องทางความเช่ือมโยงให้คนในองคก์รตระหนักถึงปัญหาน้ี 
และสามารถมองประเดน็ปัญหาในองคก์รไดเ้ร็วข้ึนดว้ย 
 
 ทั้งหมดน้ีเป็นประเดน็ต่าง  ๆท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมมาจากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย ทั้ง ๙ หน่วยงาน 
 
๕.   โครงสร้างและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย          

ทีมี่ประสิทธิภาพ 
 
จากการวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี การดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงาน ตลอดจน

ปัจจยับวกและปัจจยัลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย พบวา่มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ดงัน้ี 
                

๕.๑ ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า  หากโครงสร้างและกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนของ             

ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมีความแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความเขม้ขน้
ของการดาํเนินงาน หรือระดบัความกา้วหนา้ของการดา้นความเสมอภาคหญิงชายท่ีแตกต่างกนั โดย
ความแตกต่างจะเป็นไปตามเง่ือนไขบางประการ คือ 

๕.๑.๑ ท่ีตั้ งของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายควรอยู ่    
ในส่วนใดของงาน พบวา่หากตั้งอยูท่ี่กองการเจา้หนา้ท่ี การดาํเนินการกจ็ะเนน้ท่ีขา้ราชการในสงักดั
มากกวา่ผูรั้บบริการ/ประชาชน แต่หากตั้งอยูใ่นกลุ่มงานแผน ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลแผนงานโครงการของ



๑๒๒ 
 

หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ก็จะสามารถทาํให้งานดา้นความเสมอภาคหญิงชายสามารถบูรณาการ
ในแผนงานท่ีเอ้ือต่อการผลกัดนัดา้นความเสมอภาคไดม้ากกว่า  และท่ีน่าสนใจท่ีสุด คือ หากศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตั้งอยู่ท่ีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
ความเสมอภาคหญิงชายอยูแ่ลว้ จะพบวา่ หน่วยงานเหล่านั้นจะมีการดาํเนินกิจกรรมดา้นความเสมอ
ภาคในระดบัท่ีกา้วหนา้และสามารถบูรณาการในนโยบายและโครงการท่ีเป็นภารกิจหลกัของส่วน
งานไดเ้ป็นอยา่งดี 

๕.๑.๒ การมอบหมายผูรั้บผิดชอบหรือผูข้บัเคล่ือนท่ีสําคญัอยู่ในระดบัใด ระดบั
หวัหนา้งาน หรือระดบัเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงจากการศึกษาจะพบว่า  หากผูข้บัเคล่ือนอยูใ่นระดบัเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ยอ่มสามารถผลกัดนัและไดรั้บความร่วมมือไดน้อ้ยกวา่หน่วยงานท่ีมีผูข้บัเคล่ือนอยูใ่น
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองหรือผูเ้ช่ียวชาญ ระดบั ๘-๙ ท่ีจะสามารถสร้างเครือข่ายและดึงขา้ราชการ
จากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมมือได้อย่างกวา้งขวางกว่า แต่อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีสังเกตว่า ไม่ว่า
ผูรั้บผดิชอบหรือผูข้บัเคล่ือนจะอยูใ่นระดบัใด หากผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายมีทศันคติท่ีเป็นบวกเก่ียวกบั
การเป็นขา้ราชการท่ีดี ท่ีตอ้งรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ แมว้่า
จะยงัไม่เขา้ใจ และ/หรือยงัไม่เห็นความสาํคญัของประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย  เขาเหล่านั้นก็
พยายามทาํงานดา้นความเสมอภาคใหส้าํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

ดงันั้น จึงมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงสร้างและแนวทางในการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ดงัต่อไปน้ี 

๕.๒.๑  ในการพิจารณามอบหมายผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานของส่วนราชการ 
ไม่ว่าจะเป็น CGEOs คณะกรรมการกาํกบัดูแล หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ควรจะตอ้งพิจารณาถึง
ความรู้ความเขา้ใจและบุคลิกภาพของผูท่ี้จะมารับผดิชอบงานดา้นน้ี นอกเหนือไปจากตาํแหน่งและ
หน่วยงานท่ีสงักดัแลว้ดว้ย นอกจากน้ี ยงัตอ้งพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานดว้ย 

๕.๒.๒ การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ควรใหก้ารดาํเนินงานดา้นน้ีผสมผสาน
เขา้ไปในงาน/โครงการตามปกติท่ีส่วนราชการดาํเนินการอยูแ่ลว้ โดยเพิ่มประเด็นในการพิจารณาเร่ือง
ความเสมอภาคน้ีเขา้ไปด้วย แทนท่ีจะตอ้งทาํเป็นโครงการใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้จาํกัดในด้าน
งบประมาณ เช่น ในดา้นการใหค้วามรู้แก่ตวัขา้ราชการ สามารถนาํเร่ืองน้ีบรรจุไวใ้นการฝึกอบรมท่ี
มีอยูแ่ลว้ได ้เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัจะตอ้งให้มีการดาํเนินงานเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมออีก
ดว้ย โดยอาจกาํหนดให้มีการรายงานในเร่ืองน้ีรวมอยู่กบัการรายงานผลความกา้วหน้าของการ
ดาํเนินงานตามปกติดว้ย 



๑๒๓ 
 

๕.๒.๓ การมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
สามารถมองเห็นการดาํเนินงานในภาพรวมของส่วนราชการและมีความสามารถในการผลกัดนังาน
ของส่วนราชการได ้ทั้งน้ีอาจจะเป็นงานการเจา้หน้าท่ี  งานแผนและยุทธศาสตร์ หรือหน่วยงาน 
ก.พ.ร. ของส่วนราชการ เป็นตน้ และหากส่วนงานนั้นมีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ความเสมอภาคดว้ยแลว้  พบวา่จะสามารถบูรณาการไปในภารกิจของส่วนงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
๖.  ผลการสัมมนาและวพิากษ์ 
 

ผลการสัมมนาและวิพากษ์การนําเสนอผลงานวิจยั “การประเมินคุณภาพและส่งเสริม
คุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการ ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายดีเด่น : ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ี
ดี ในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน
ภาครัฐ”  ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ หอ้งเมจิ ๑ (ชั้น ๑) โรงแรม
มิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชัน่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนหน่วยงานกรณีศึกษา 
และสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
 

๖.๑ ประเด็นตัวช้ีวดัและงบประมาณ 
คุณนวพร โรจน์เจริญวฒันา ผูแ้ทนจากกรมชลประทาน เสนอแนะให้กาํหนดมิติ

ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายเป็นตวัช้ีวดัของหน่วยงานเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นแรงจูงใจใหแ้ก่หน่วยงาน
ปฏิบัติว่าเป็นผลงานของหน่วยงานไม่ใช่ของ สค. ตลอดจนสามารถตั้ งเป็นงบประมาณของ
หน่วยงานได ้หรือทาง สค. อาจจะจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานดาํเนินการ   
 
 
 

๖.๒ ประเด็นโครงสร้างศูนย์ประสานงานฯ  
คุณนวพร  โรจน์เจริญวฒันา ผูแ้ทนจากกรมชลประทาน แสดงความคิดเห็นว่า จาก

ประสบการณ์  หากไม่แต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในระดบั ผอ.สาํนกั/กองโดย
ตาํแหน่ง  แต่เป็นตามความสนใจหรือสมคัรใจ  พบว่าจะมีอุปสรรคในการสั่งการขา้มหน่วยงาน
หรือสายบังคับบัญชา  และถ้าหากจะแต่งตั้ งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในคณะกรรมการกํากับหรือ
คณะทาํงานตามความสมคัรใจควรเป็นขา้ราชการระดบักลาง-สูงท่ีมีอาํนาจในการบงัคบับญัชา หาก
เป็นระดบัปฏิบติัการจะไม่มีศกัยภาพในการทาํงานขอความร่วมมือขา้มหน่วยงานของตน  แมว้่าการ
แต่งตั้งโดยตาํแหน่ง  ผูบ้ริหารไม่ค่อยมีเวลา  แต่กส็ามารถมอบหมายส่ังการใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบแทนได ้
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ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัศูนยป์ระสานงานฯ 
วา่ ควรอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยงานแผนและนโยบาย หรือหน่วยงาน ก.พ.ร. ของหน่วยงาน
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีผูว้ิจัยเสนอ  ผูท่ี้เห็นด้วยเน่ืองจากเห็นว่า หน่วยงานแผนและ
นโยบายจะสามารถเห็นการทาํงานของกรมในภาพกวา้ง  ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยเน่ืองจากเห็นว่า แต่ละ
หน่วยงานมีการทาํแผนงานของตนเองโดยหน่วยงานแผนและนโยบายเป็นเพียงผูร้วบรวมแผนงาน
เท่านั้น อีกทั้งมกัใหค้วามสาํคญัเร่ืองน้ีเป็นลาํดบัทา้ย ตลอดจนไม่เขา้ใจในเร่ืองการดาํเนินการความ
เสมอภาคหญิงชาย นอกจากน้ี  มีความเห็นวา่ บางกรมมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองน้ีหลายหน่วยงาน
หากไม่กาํหนดใหห้น่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงรับผดิชอบจะมีการดาํเนินการท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาบางคนเห็นวา่  ความเสมอภาคหญิงชายเป็นการส่งเสริมภายในองคก์ร
และการส่งเสริมลงสู่ประชาชนซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีแทจ้ริง ฉะนั้นควรข้ึนกบัส่วนราชการพิจารณาว่า     
จะใหห้น่วยงานใดท่ีเหมาะสมรับผดิชอบ   

ผศ.นาถฤดี  เด่นดวง ผูท้รงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลยัมหิดล เสนอแนะว่า งานวิจยัควร
เสนอโครงสร้างศูนยป์ระสานงานฯ ในลกัษณะวิเคราะห์เป็นรูปแบบ  นอกจากน้ีควรเสนอในแง่
ประวติัศาสตร์ขององคก์รดว้ย  เพราะองคก์รมีการเปล่ียนแปลงและการทาํงานของหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบประเดน็น้ีกมี็การเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงแสดงถึงทิศทางของการดาํเนินงานของ
หน่วยงานท่ีมีทั้งข้ึน ลง และคงตวั จะทาํใหส้าํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวไดท้ราบถึง
สาเหตุ หรือความสัมพนัธ์ของตัวบุคคลของหน่วยงานกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวดว้ย ตลอดจนระยะเวลาในการรับผิดชอบของบุคคลก็ทาํให้มีความตระหนักและเกิด
ความลึกซ้ึงในงานเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัขาดการนําเสนอขอ้มูลของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวซ่ึงเป็นกลไกสําคญั นอกจากน้ี โครงสร้างศูนยป์ระสานงานฯ ยงัยึดติดกบั
หนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ทาํให้ขาดความหลากหลายของรูปแบบและขาดความคิด
สร้างสรรค ์ ควรมีการปรับเปล่ียนการขบัเคล่ือนใหมี้ความเป็นราชการนอ้ยลง   
 
 

๖.๓ ประเด็นการสร้างความตระหนักในเร่ืองความเสมอภาคหญงิชาย 
ดร.พรพรรณ ภูมิภู ผูท้รงคุณวฒิุจากวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล เสนอแนะวา่   
๑) ประเด็นองค์กร  ควรเสนอจุดเด่นและจุดอ่อนของรูปแบบการดําเนินงาน

ขบัเคล่ือนของกรณีศึกษา พร้อมทั้งแนวทางในการพฒันาเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย  เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐนาํไปดาํเนินการ 

๒) ประเดน็บุคลากร ควรมีการพิจารณาเสนอความกา้วหนา้ในอาชีพแก่บุคลากรทุก
ระดบัท่ีรับผดิชอบในหน่วยงานดา้นน้ี  เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรท่ีทาํงาน
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ด้านน้ีเพื่อให้งานเป็นรูปธรรมมากข้ึน เน่ืองจากงานด้านน้ียงัเป็นงานท่ีแอบแฝงไม่ชัดเจน  
ผูป้ฏิบติังานจะทาํงานแต่ตามหนา้ท่ีเท่านั้นใหไ้ดร้ายงานออกมาเท่านั้น ไม่แสดงออกความตระหนกั
ในเชิงพฤตินยั  

๓) ประเด็นการพฒันาระบบงาน ควรมีองคก์รตน้แบบท่ีตั้งค่าเป้าหมายในการ
ดาํเนินงานดา้นน้ีในแต่ละปีท่ีชัดเจน พร้อมทั้งความกา้วหน้าในอาชีพของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดาํเนินงานดา้นน้ีควบคู่กนัไป 

๔) ประเด็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน  เห็นว่า  ส่วนราชการยังมีการ
ดาํเนินการลงสู่ชุมชนไม่มากนัก ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของภาครัฐ ดงันั้น ควรมีการสร้างกระบวนการ 
learning society ใหม้ากข้ึน  

๕) ประเด็นการสร้างตวัคูณวิทยากร ควรมีการสร้างตวัคูณวิทยากรระดับชุมชน 
มากกว่าระดบัองคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  ให้คนในพื้นท่ีในชุมชนและทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ใหเ้ป็นรูปธรรม 

 
๖.๔ ประเด็นผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ 

ดร.เมทินี พงษ์เวช  ผูอ้าํนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภ ์    
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ  แสดงความเห็นว่า ในส่วนของ 
CGEOs/GFPs  เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการเมือง  เพราะฉะนั้นผูบ้ริหาร/นกัการเมืองจึงมีความสาํคญั  
ควรมีเครือข่ายตรวจสอบการขบัเคล่ือนประเด็นน้ีใหมี้ความคืบหนา้ ปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือน
จริง ๆ ของส่วนราชการไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัโครงสร้าง แต่ข้ึนอยู่กบัขา้ราชการซ่ึงผลกระทบจะมีมาก
นอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัระดบัของขา้ราชการ  ถา้ขา้ราชการอยูใ่นระดบั ๘  หรือผูช้าํนาญการพิเศษจะ
สามารถสร้างผลกระทบไดม้ากกวา่ 

ผศ.นาถฤดี  เด่นดวง ผูท้รงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลยัมหิดล เสนอแนะว่า งานวิจยัควร
สะทอ้นวิธีคิดของ CGEOs และผูบ้ริหาร สค.  ซ่ึงจะสะทอ้นความคิดเชิงบวกและลบเร่ืองความเสมอภาค
หญิงชาย และส่งผลต่อวิธีการบริหาร อาจจะมีความสําคัญมากกว่าตําแหน่งของผูบ้ริหารท่ี
รับผดิชอบเร่ืองน้ีในส่วนราชการ 
 
 

๖.๕ ประเด็นนโยบายเกีย่วกบัความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย    
ผศ.นาถฤดี เด่นดวง ผูท้รงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลยัมหิดล แสดงความคิดเห็นว่า 

หน่วยงานไม่มีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของตนเอง มีแต่
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นโยบายท่ีมาจากหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. และนโยบายจากสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวกาํหนดเท่านั้น   

 
 

๖.๖ ประเด็นเคร่ืองมือ/คู่มือการดําเนินงาน/กรณศึีกษา 
ผศ.นาถฤดี  เด่นดวง ผูท้รงคุณวฒิุ จากมหาวิทยาลยัมหิดล แสดงความคิดเห็นว่า การ

มีคู่มือการดาํเนินงานท่ีชดัเจนตอ้งระวงั  เน่ืองจากมีขอ้เสียดว้ย  คือ เป็นการปิดกั้นการสร้างความคิด
ใหม่ๆ และเห็นดว้ยในการจดัทาํให้มีตวัอย่างหรือกรณีศึกษาตามท่ีงานวิจยัเสนอ แต่ควรมีความ
ชดัเจนวา่ เป็นตวัอยา่งในเร่ือง Gender equity หรือ  Gender inequality ซ่ึงสามารถหาอ่านไดจ้ากข่าว
ในสังคมซ่ึงมีอยูค่่อนขา้งมาก หรือ ตวัอยา่ง Gender mainstreaming ท่ีผลกัดนัในภาครัฐ และคู่มือ
ควรจะออกในลกัษณะท่ีมีบางเร่ืองท่ีทาํร่วมกนัได ้และเปิดโอกาสใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคไ์ด ้
 
 

๖.๗ ประเด็นการดําเนินงานของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
คุณอฐัชยั  ดุลยพชัร์ จากสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ตอ้งการให้

งานวิจยัเสนอแนะ สค. ควรเนน้ท่ี CGEOs หรือ GFPs ในการผลกัดนัส่วนราชการใหท้าํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดร.เมทินี พงษ์เวช  ผูอ้าํนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถมัภ ์   
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ แสดงความเห็นวา่ 

๑) ความชัดเจนของนโยบาย สค. ควรมีความชัดเจนในนโยบายว่า มีเป้าหมาย
ตอ้งการใหห้น่วยงานภาครัฐเป็นอยา่งไร เน่ืองจากประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมีหลาย
มุมมอง ความตั้งใจเร่ิมแรกของคณะกรรมการผูก้าํหนดนโยบายประเด็นน้ีมีความมุ่งหมายให้มิติ
หญิงชายถูกบูรณาการในการกาํหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ซ่ึงมีประเด็นแบ่งได ้๒ 
ประเภท ๑) ระดบัเบ้ืองตน้คือ สนองตอบความตอ้งการหญิงชายทั้งในขา้ราชการและผูรั้บบริการ 
และ ๒) ระดบัร้ือถอนคือ สนองตอบต่อปฎิญญาและแผนปฏิบติัการปักก่ิงเพื่อความกา้วหนา้ของ
สตรี  ท่ีต้องการปรับระดับสถานภาพของเพศใดเพศหน่ึงให้สูงข้ึน ถ้า สค. ดําเนินการต่อไป        
ควรกาํหนดใหช้ดัเจนวา่ ตอ้งการเห็นภาพเป็นอยา่งไร 

๒) บทบาทท่ีปรึกษา สค. ควรมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา แต่ สค. คงไม่สามารถ
ดาํเนินการในระดบักรม ซ่ึงมี ๑๓๑ กรมได ้จึงควรดาํเนินการในระดบักระทรวงซ่ึงมี ๑๙ กระทรวง   

๓)  เคร่ืองมือการจดัการ สค. อาจจะมีการสนบัสนุนการสร้างวิทยากรตวัคูณและอาจ
ใชง้บประมาณการอบรมของกรมซ่ึงมีอยูแ่ลว้  มีการสร้างแกนนาํในระดบักระทรวงใหส้ามารถร้อย
ต่องานของในระดบักรมได ้   



๑๒๗ 
 

๔)  เง่ือนไขการจดัการ อาจกาํหนดให้เป็นตวัช้ีวดัของ ก.พ.ร. หรือมีการกาํหนด
เง่ือนไขการของบประมาณวา่  มีการมองผลกระทบมิติหญิงชายหรือไม่ในการดาํเนินโครงการต่างๆ 
และมีเคร่ืองมือใหส่้วนราชการพิจารณาวา่  มีประเดน็อะไรบา้ง 

ผศ.นาถฤดี  เด่นดวง ผูท้รงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลยัมหิดล เสนอแนะว่า สค. ควรมี
การประเมินผลหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลัดว้ย หาก สค. จะเนน้บทบาทท่ี
ปรึกษา สค. มีศกัยภาพมากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นควรจะพิจาณาว่าจะเป็นท่ีปรึกษาแบบใด จะตอ้ง
สร้างให้ศกัยภาพตรงน้ีได้อย่างไร ทิศทาง แนวคิด หน้าท่ี การทาํงานต่อไปในอนาคตควรเป็น
อยา่งไร นโยบายของ สค. ความชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น สค. ความชดัเจนในตวัสถานการณ์
ปัญหาเร่ืองความไม่เป็นธรรมในสงัคม เพื่อท่ีจะสามารถหยบิปัญหามาพิจารณาไดต้รงจุด  
 
๗. ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความ

เสมอภาคระหว่างหญงิชาย เพือ่เป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไปของสํานักงานกจิการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

 
จากผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์  การศึกษาขอ้มูลในประเด็นต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยับวก

และปัจจยัลบ  ตลอดจนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะแก่สาํนกังาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ดงัต่อไปน้ี 

๑)  การสร้างองคค์วามรู้ ความรู้เก่ียวกบัความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนั้นมีหลายระดบั
ตั้งแต่ ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัความเช่ียวชาญ  ดงันั้นการสร้างความรู้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์
อย่างชดัเจนว่า  จะสร้างความรู้ในระดบัใดให้กบัใคร เช่น ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานหลกั เจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานทัว่ไปขององคก์ร หรือการสร้างความรู้ใหก้บัผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกั
ในการส่งเสริมความเสมอภาค เช่น สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว สํานักส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย  ดงันั้นความรู้ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีหลากหลายจึงไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนั 
และรู้ในระดับเท่ากัน  แต่แตกต่างกันตามบทบาทและภาระหน้าท่ี รวมถึงวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายในการดาํเนินงาน   แต่การสร้างความรู้นั้นตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และมีการ
สร้างความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา  จากการศึกษาจะเห็นว่าผูป้ฎิบติังานหรือผูข้บัเคล่ือนเก่ียวกบังาน
ดา้นความเสมอภาคหญิงชายในภาคราชการนั้นส่วนใหญ่ยงัมีความรู้ในระดบัพื้นฐาน และยงัไม่
สามารถประยุกตค์วามรู้หรือบูรณาการกบัการดาํเนินการตามท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ด ้ ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
ภาวะปกติในระยะเร่ิมแรก แต่ความรู้ท่ีชดัเจนข้ึน มีการพฒันาข้ึนตลอดเวลาก็จะทาํให้การบูรณาการ   
ในหน่วยงานต่างๆมีความกา้วหนา้ตามไปดว้ย 



๑๒๘ 
 

ประเด็นหลกัเก่ียวกบัความรู้ซ่ึงมีความสําคญัมากอีกประการก็คือ ความรู้เก่ียวกบัความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายนั้นมีการพฒันาและมีรากฐานทางวิชาการท่ีมีความซบัซอ้นและแตกต่าง
กนัทางความคิดมากท่ีสุดแนวคิดหน่ึง  ความเปล่ียนแปลงและพฒันาทางวิชาการนั้นมีอยูต่ลอดเวลา  
ดงันั้นนกัวิชาการดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจึงมีความแตกต่างทางจุดยืน (standpoints) 
และหลากหลายค่ายความคิด  ในแง่ดี ก็คือทาํให้การดาํเนินงานมีความหลากหลาย กา้วหน้า เป็น
ความคิดเชิงรุก มีการปรับเปล่ียน สร้างสรรค ์วิพากษ ์เปรียบเทียบ ตลอดเวลา  แต่ในทางตรงขา้ม ก็
ทาํใหผู้ท่ี้ไม่ไดติ้ดตาม ไม่ไดอ้ยูใ่นกระแส หรือเป็นผูป้ฎิบติันั้นเกิดความสบัสน ไม่แน่ใจ โดยเฉพาะ
ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง หรือ มีความเช่ือหลกั ความรู้แบบหน่ึงเดียว หรือแบบใด
แบบหน่ึง  หรือคุน้เคยกบัการปฏิบติังานตามขั้นตอน ตามคู่มือ อย่างชดัเจน รวมถึงการปฏิบติังาน
แบบตั้งรับ 

๒)  ความชัดเจนของนโยบาย  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  ตอ้งตอบ
คาํถามว่า องคก์รมีนโยบายหรือเป้าหมายกบัการดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคในหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างไร การดาํเนินงานท่ีผา่นมามีความชดัเจน ผ่านการขบคิดให้เป็นนโยบายชดัเจน มีพนัธกิจ 
เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ ท่ีเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความไม่เสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในสังคมไทยทั้งระยะยาวและระยะสั้นอย่างไร นอกจากน้ี สาํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว ในฐานะเป็นหน่วยงานนโยบายและวิชาการนั้นเปิดโอกาสให้มีการ
ประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกมากน้อยเพียงใด  รวมถึงการส่ือสารกับสังคมและภาค
ประชาชน ซ่ึงตอ้งเป็นการส่ือสารทั้งในระดบัราบและมีปฏิสมัพนัธ์    

๓)  บทบาทการเป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ  สํานกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
สาํนกังานกิจการสตรี ควรจะตอ้งปรับบทบาทเป็นผูก้ระตุน้ (Catalytic) เป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา ไม่ใช่ผู ้
ประสานงาน  ดงันั้นการสร้างความเป็นมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง ทั้งการเป็นวิทยากร
ใหค้วามรู้   การเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ การเป็นนกัวิชาการ นกัวิจยั จึงเป็นส่ิงจาํเป็น แต่ก็ตอ้งผา่น
การฝึกฝนแสวงหาความรู้อย่างเต็มท่ี ตลอดเวลา และต้องใช้เวลาเปล่ียนผ่านในบทบาทใหม่
พอสมควร  อยา่งไรก็ตามระดบัความชาํนาญและเช่ียวชาญก็มีหลายระดบั และอาจแตกต่างกนัไป
ตามประเภท เน้ือหา  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  จึงสามารถพฒันาบุคลากรให้
แตกต่างกนัไดอ้ยา่งหลากหลายในหลากช่วงเวลา  

   สําหรับความตอ้งการท่ีปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อ
นาํไปสู่การบูรณาในของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซ่ึงมีถึง  ๑๙ กระทรวง หรือหน่วยงานระดบักรม
จาํนวน ถึง ๑๓๑ กรม นั้นนับว่าเป็นความจาํเป็นในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทยนั้นมีอยูพ่อสมควร  แต่ความเช่ียวชาญในการบูรณาการ    



๑๒๙ 
 

ลงไปในเน้ืองานไดอ้ยา่งลึกซ้ึงในทุกหน่วยงานนั้นก็ยงัเป็นขอ้จาํกดั ในขณะท่ีหน่วยงานแต่ละแห่ง
ก็มีพนัธกิจเฉพาะของตนเองและต้องการบูรณาการในหน่วยงานของตนอย่างลึกซ้ึงและเป็น
รูปธรรม  ดงันั้นสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  อาจตอ้งมีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญความ
ชาํนาญเฉพาะดา้น เพื่อเลือกใชง้านอยา่งเหมาะสม และควรสนบัสนุน ส่งเสริมใหมี้นกัวิชาการดา้น
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเพิ่มมากข้ึน พร้อมไปกบัการสร้างความชาํนาญเฉพาะ
ด้านให้กับนักวิชาการ ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีมีอยู่แล้ว  เช่น การทาํงานวิจัย         
การส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั เป็นตน้ 

๔) การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะความชาํนาญในเร่ืองมิติหญิงชาย ในระดบัท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัภารกิจท่ีอาจแตกต่างกนั โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นแกนนาํจาํเป็นตอ้งมีความรอบรู้
และลึกซ้ึงในเร่ืองขององคค์วามรู้มากกว่าคนอ่ืนๆ เช่น มีความเขา้ใจในสภาวะแวดลอ้มและบริบท
ต่างๆ ของการกาํหนดนโยบาย สามารถวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย  วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย
และการบริหาร และการดาํเนินงานต่อผูห้ญิงและผูช้าย และความสามารถในการโนม้นา้วและขาย
ความคิดเป็นทั้งในองคก์รของตนเองและองคก์รอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕)  การสร้างตวัคูณวิทยากร เพื่อใหข้า้ราชการไดมี้ความตระหนกัรับรู้ในเร่ืองมิติหญิงชาย
ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยอาจสร้างกลุ่มวิทยากรในระดบักระทรวง ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกรมต่างๆ 
ในสังกดักระทรวงทาํหน้าท่ีเป็นทีมวิทยากร เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กบัส่วน
ราชการต่างๆ ท่ีอยูใ่นกระทรวงเดียวกนั 

๖) จดัหลกัสูตรพิเศษท่ีตอ้งจดัทุกปี สาํหรับ CGEO เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารมี
ค่อนขา้งสูง จึงตอ้งหาโอกาสท่ีจะสร้างความตระหนักรับรู้ของนโยบายด้วย สําหรับผูบ้ริหาร
ระดบักลาง และระดบัตน้ อาจสอดแทรกลงในหลกัสูตรผูบ้ริหารโดยขอความร่วมมือจากสาํนกังาน 
ก.พ.  ท่ีมีการจดัอบรมใหแ้ก่ขา้ราชการท่ีเป็นผูบ้ริหารในทุกระดบัอยูแ่ลว้ 

๗) ควรตอ้งจดัหลกัสูตร e-learning สาํหรับขา้ราชการทุกคน เพื่อใหก้ารตระหนกัในเร่ือง
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายขยายกวา้งขวางโดยเร็ว 

๘)  แสวงหาพันธมิตรและสร้างเครือข่าย   โดยต้องทํางานร่วมกับองค์กรเอกชน  
สถาบนัการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน ในลกัษณะท่ีเป็นภาคีหรือเป็นหุ้นส่วน โดยตอ้งมีการ
กาํหนดวิสัยทศัน์ กาํหนดเป้าหมาย  และกลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนร่วมกนั เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การขยายงานใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

๙)  จดัให้มีการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ประเด็นปัญหาความเสมอภาคหญิงชาย ทั้งใน
ระดบัสงัคมและในองคก์ร  เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชนทุกภาคส่วน 



๑๓๐ 
 

๑๐)  ผลกัดนัมิติหญิงชายเขา้สู่กระแสหลกั  ในทุกๆ ภารกิจหลกัของสาํนกังานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว  เพื่อเป็นตน้แบบให้ส่วนราชการอ่ืนไดม้าศึกษาและเห็นตวัอย่างจริงของ
การบูรณาการมิติหญิงชายเพ่ือการนาํไปประยกุตใ์ช ้

๑๑)  ควรสนบัสนุนทุนให้แก่แกนนาํของส่วนราชการต่างๆ เพื่อไปฝึกอบรมระยะสั้น ทั้ง
ในและต่างประเทศ  เก่ียวกบัการสร้าง Gender Awreness เพื่อใหมี้มุมมองดา้นความเสมอภาคหญิง
ชาย  และสามารถบูรณาการเขา้ไปในเน้ืองานของกรมตนเองได ้

๑๒)  ควรมีการทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบติัของส่วนราชการ เพื่อมีแนวทางให้ส่วน
ราชการใชใ้นการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของส่วนราชการมากข้ึน มีตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบั
งานลกัษณะต่าง ๆ  ของส่วนราชการดว้ย  

๑๓)  ควรกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานท่ีส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการเพ่ิมมากข้ึนอีก 
โดยอาศยัความเป็นนโยบายของรัฐบาลผลกัดนัใหส่้วนราชการจะตอ้งมีการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 

๑๔) สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  
ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับกบัภารกิจดา้นนโยบายมากข้ึน  โดยมีกลุ่มงานท่ีทาํหนา้ท่ี
ดา้นนโยบายและแผน  และกลุ่มงานประสานเครือข่าย  โดยกลุ่มงานดา้นนโยบายและแผน  มีหนา้ท่ี
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงมหภาคทั้ งหมด  เพื่อจัดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  และนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายยทุธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาติ  (กยส.)  เพื่อพิจารณากาํหนด
เป็นนโยบาย  และส่งต่อนโยบายผ่านกลุ่มงานประสานเครือข่าย  ท่ีจะมีหน้าท่ีประสานกับ
หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  เพื่อสร้างความร่วมมือกนัในการดาํเนินงาน  เป็นการส่งต่อ
นโยบายท่ีกาํหนดข้ึนใหไ้ปสู่ผูป้ฏิบติั  และมีการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 
๘.   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๑)  ควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานด้านน้ีในภาพรวม ทั้ งส่วนราชการท่ีประสบ
ความสาํเร็จและไม่สาํเร็จ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงนโยบายใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึนต่อไป 

๒) ในการกาํหนดนโยบาย ควรมีตวัช้ีวดัผลสาํเร็จท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน สามารถกาํหนด
เป้าหมายระยะต่าง ๆ ได ้โดยมีการจาํแนกกลุ่มเป้าหมายและลกัษณะของงานออกเป็นดา้น ต่าง ๆ 
เพื่อกาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั  

๓) ควรประสานให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ร่วมเป็นผูรั้บผิดชอบงานแต่ละดา้นท่ีสอดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการท่ีส่วนราชการนั้นดูแลอยู ่ เช่น กลุ่มขา้ราชการพลเรือน ควรให้สาํนกังาน 
ก.พ.เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสมอภาคในการบริหารงานบุคคล        



๑๓๑ 
 

กลุ่มแรงงาน ควรให้กระทรวงแรงงานรับผิดชอบดูแลในประเด็นเร่ืองของความเสมอภาคและการ
เสริมสร้างศกัยภาพของสตรี กลุ่มเด็ก ควรใหก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นผูรั้บผิดชอบในประเด็นของ
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัเดก็ เป็นตน้ 

๔) เน่ืองจากปัจจุบนัการดาํเนินการเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายยงัมีขอบเขตจาํกดัอยู่ใน
ราชการพลเรือนเท่านั้น  แต่ยงัมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนท่ียงัไม่มีการดาํเนินการเร่ืองความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย เช่น กระทรวงกลาโหม  หน่วยงานดา้นตุลาการ เป็นตน้  สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว  ในฐานะกลไกระดบัชาติควรผลกัดนัให้องคก์รกลางของขา้ราชการ
ส่วนอ่ืนๆ  ไดต้ระหนกัถึงเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายดว้ย  โดยเร่ิมจากการผลกัดนัในเชิง
นโยบายจากฝ่ายการเมือง  ในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรีหรือกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์ระดบัชาติ
ในเร่ืองความสมอภาค  เพื่อให้เป็นนโยบายท่ีชดัเจนโดยผูบ้ริหารระดบัสูง  มีการประกาศนโยบาย
ใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั  และท่ีสาํคญัผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแสดงออกอยา่งเสมอตน้เสมอปลายใน
การส่งเสริมเร่ืองน้ี 

๕) ควรมีการผลกัดนัในดา้นการสร้างกระแสสังคมให้มากข้ึน เพื่อเกิดแรงผลกัดนัส่วน
ราชการต่าง ๆ จากภายนอกมากข้ึน แทนท่ีจะให้เกิดจากแรงผลักดันภายในส่วนราชการเอง 
เน่ืองจาก สภาพปัญหาในส่วนราชการเองมีนอ้ยกวา่สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

๖) ภาครัฐควรตอ้งทาํงานร่วมกบัภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรท่ีสนใจใน
เร่ืองความเสมอภาคและประเด็นหญิงชาย โดยจะตอ้งมีการตั้งวิสัยทศัน์ กาํหนดเป้าหมาย และ
แผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อการขบัเคล่ือนร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 



 



บทที ่๕ 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

 การวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการ     
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอย่างท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงาน ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ๑) 
ศึกษาและวิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีดี (Best Practices) ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย ๒) ศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และ ๓) เพื่อพฒันากลยทุธ์ แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุน
การดาํเนินงาน  ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย   

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  โดยมีขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษา ดงัน้ี 
๑. การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง  บทบาทหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงาน

ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีไดรั้บรางวลัหน่วยงานภาครัฐดีเด่น
ดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จาํนวน ๙ ศูนย/์หน่วยงาน 

๒. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้นลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทั้ง ๙ ศูนย/์หน่วยงาน โดยเฉพาะบทบาทของ
ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายท่ีมีต่อการดาํเนินงานของศูนยฯ์ 

๓. การศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔. การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  เพื่อเป็นแนวทางการดาํเนินงานต่อไปของสาํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว 

 
สําหรับขอบเขตประชากร ศึกษาจากศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง    

หญิงชายท่ีไดรั้บรางวลัหน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  ตั้งแต่ปี  
๒๕๔๘ -๒๕๕๒ จาํนวน ๙ ศูนย ์ไดแ้ก่   

๑. ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ สาํนกังานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี (๒๕๔๘)  



๑๓๔ 
 

 

๒. ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๙)  

๓. ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๐)  

๔. ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (๒๕๕๑) 

๕. ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ กรมราชทณัฑ ์กระทรวง
ยติุธรรม (๒๕๕๑) 

๖. ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕๕๑) 

๗. ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ สํานักงาน ก.พ. สํานัก
นายกรัฐมนตรี (๒๕๕๒) 

๘. ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม (๒๕๕๒) 

๙. ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๒๕๕๒) 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์ จาํนวน  ๕ ชุด ไดแ้ก่ 
๑.  แนวการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารดา้นการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย (CGEOs) 
๒. แนวการสมัภาษณ์หวัหนา้ศูนย/์เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย 
๓.  แนวการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการ/ หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จากการดาํเนินงานของ       

ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
๔.  แนวการสัมภาษณ์ผู ้บริหารระดับกรมของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน                 

ครอบครัว 
๕.  แนวการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร/เจา้หน้าท่ีสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และ

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
 
ซ่ึงในบทน้ีกล่าวถึงผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะการวจิยั โดยเรียงตามลาํดบัวตัถุประสงค์

ของการวิจยั ดงัน้ี 
 



๑๓๕ 
 

 

๑. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑: เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างที่ดี (Best Practices) 
ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย  

 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีดีของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย  และจะนาํเสนอผลการศึกษา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  ๑) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง  
บทบาทหนา้ท่ี การดาํเนินงาน  และผลการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานฯ และ  ๒) ผลวิเคราะห์
ปัจจยับวกและปัจจยัลบท่ีมีผลต่อศูนยป์ระสานงานฯ ดงัน้ี 
 

๑.๑ ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง  บทบาทหน้าที่ การดําเนินงาน  และผลการดําเนินงาน
ของศูนย์ประสานงานฯ สรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเด็น คือ 

๑.๑.๑ ประเด็นที่ ๑ รูปแบบโครงสร้างของศูนยป์ระสานงานฯ ในส่วนราชการ 
สามารถแบ่งได ้๒ รูปแบบ 

๑)  รูปแบบการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
ท่ีเป็นไปตามสาระสําคญัของหนังสือสํานักงาน กพ. ท่ี นร. ๐๗๐๘/ ว ๓ ลงวนัท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๔๕ 

    พบว่าโครงสร้างของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย   
ส่วนใหญ่จะยึดติดกบัหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘/ ว ๓ ในการสร้างกลไกให้เกิด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ โดยสาระสําคัญของหนังสือเวียนฉบับน้ี 
ประกอบดว้ย 

๑.๑ การแต่งตั้งผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) 
เพื่อรับผดิชอบดูแลงานดา้นความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ 

๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การจดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย เพื่อใหมี้กลุ่มบุคคลหรือคณะท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการเพ่ือส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ และเป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูลเก่ียวบทบาท
หญิงชายในส่วนราชการ 

๑ .๓  การแต่งตั้ งคณะกรรมการกํากับดูแลการทํางานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

๑.๔ การจดัทาํแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
เพื่อเป็นแผนการทาํงาน อนันาํมาซ่ึงความสาํเร็จท่ีเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได ้

 



๑๓๖ 
 

 

  โดยในการศึกษาโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของศูนยป์ระสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรณีศึกษาทั้ ง ๙ แห่ง พบว่าทุกส่วนงานมีโครงสร้าง           
ตามขอ้ ๑.๑ – ๑.๔ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค เช่น สาํนกังานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ จะมีโครงสร้างท่ีเป็นไปตามกบัหนงัสือ ว๓ ของสาํนกังานก.พ. ทุกประการ แต่ส่วนงานท่ี
มีหน่วยงานในภูมิภาค จะมีการขยายศูนยไ์ปในส่วนภูมิภาคดว้ย  ตามรูปแบบท่ีสองท่ีจะกล่าวต่อไป 
 

๒)  รูปแบบการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย   
ท่ีมีการประยกุตใ์หมี้ความเหมาะสมกบัองคก์ร  แบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 

(๑)  มีการมอบหมายศูนยป์ระสานงานฯ เครือข่ายและ/หรือในส่วน
ภูมิภาคเพ่ิมเติม ทาํให้การดาํเนินการมีการกระจายอย่างทัว่ถึง  ซ่ึงประเภทน้ีมกัเกิดข้ึนในส่วน
ราชการท่ีมีหน่วยงานในภูมิภาค เช่น  

-  กรมชลประทาน แต่งตั้งคณะทาํงานเครือข่ายดา้นการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในส่วนภูมิภาค  จาํนวน  ๑๖ แห่ง เพื่อใหก้ารปฎิบติังานดา้นความ
เสมอภาคหญิงชาย มีประสิทธิภาพ 

- กรมศิลปากร ตั้งสาํนกัศิลปกร ท่ี ๑-๑๕ เป็นศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนภูมิภาค และมีผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปกรท่ี ๑-๑๕ เป็น
หัวหนา้ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้น
การส่งเสริมบทบาทหญิงชาย 

-  กรมราชทณัฑ ์มอบหมายกองการเจา้หน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน
ดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  และมีเครือข่ายระหวา่งหน่วยงาน คือ ทุกเรือนจาํ/ทณัฑสถาน 
จะมีคณะกรรมการดาํเนินการดา้นบทบาทหญิงชาย ประกอบดว้ยผูบ้ญัชาการเรือนจาํและหัวหนา้
ฝ่ายทุกฝ่าย 

(๒)  มีการมอบหมายศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย ตามหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นความเสมอภาคหรือดา้นสตรีอยูก่่อนแลว้ เช่น 

-  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน มอบหมายกองพฒันาศกัยภาพสตรี
และเด็ก ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการศึกษาพฒันารูปแบบและกาํหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาฝีมือ
แรงงานให้แก่สตรีและเด็ก ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานงานและศูนยข์อ้มูลการพฒันาแรงงานสตรี
และเดก็ใหเ้ป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 



๑๓๗ 
 

 

-  กรมประมง มอบหมายคณะทาํงานดา้นบูรณาการบทบาทหญิง
ชาย เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย ท่ีดาํเนินการกบักลุ่มเครือข่าย
ลุ่มนํ้าโขง ใหเ้ป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

-  สาํนกังาน ก.พ. มอบหมายสาํนกังานเลขาธิการ (กลุ่มงานการ
เจา้หนา้ท่ี) ให้เป็นศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  แต่ในทางปฏิบติัพบว่า
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมีการดาํเนินงานคู่ขนานไปกบั สํานักวิจยั
และพฒันาระบบงานบุคคล  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีดูแลภาพรวมดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชายในราชการพลเรือน  ซ่ึงเป็นภารกิจเดิมอยูแ่ลว้  

เม่ือพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของหน่วยงานพบว่า  หน่วยงานดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะ
สามารถบูรณาการงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้เขา้กับงานและยงัขยายผลไปยงั
ประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการไดอี้กดว้ย สาเหตุหลกัเน่ืองดว้ยปัจจยั ๔ ประการ คือ หน่วยงานมีพื้น
ฐานความรู้ความดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอยูบ่า้งแลว้ หน่วยงานมีเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานบางส่วนท่ีมีพื้นฐานความรู้และการทาํงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค ผูบ้ริหารงา
องคก์รมีฐานความรู้ความเขา้ใจในนโยบายและหลกัการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ประการ
สุดทา้ย คือ ภาระงานท่ีหน่วยงานดาํเนินการนั้นมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบัการส่งเสริมความ
เสมอภาคได ้

 
๑.๑.๒ ประเด็นที่ ๒  ผูด้าํเนินการขบัเคล่ือนงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชายในส่วนราชการ  พบวา่มี ๔ แบบ คือ 
๑) ขบัเคล่ือนโดยงานการเจา้หน้าท่ี  ซ่ึงพบว่าหากการขบัเคล่ือนงานดา้น

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมาจากงานการเจา้หนา้ท่ี จะพบว่ากิจกรรมการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหวา่งหญิงชายจะเป็นการดาํเนินการสาํหรับบุคลากรภายในส่วนงานเองมากกว่าสาํหรับกลุ่ม
ประชาชนผูรั้บบริการ  

๒) ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มแผน ซ่ึงพบว่ากลุ่มงานแผน สามารถสร้างเครือข่าย 
และบูรณาการการดาํเนินการดา้นความเสมอภาคหญิงชายในกลุ่มงานอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจาก
หน่วยงานแผน/นโยบายสามารถเห็นแผนงานของกรมในภาพกวา้ง 

๓) ขบัเคล่ือนโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นความเสมอภาคหญิงชาย  ซ่ึง
เป็นภารกิจหน่ึงของส่วนงานอยูแ่ลว้ ซ่ึงพบว่าหากส่วนราชการมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบภารกิจหลกั 
และเก่ียวขอ้งกบังานดา้นความเสมอภาคหรือดา้นสตรีอยูก่่อนแลว้ ส่วนราชการเหล่าน้ีจะสามารถ
บูรณาการงานดา้นน้ีใหเ้ขา้กบังานและเกิดผลต่อผูรั้บบริการไดโ้ดยตรง และมีความต่อเน่ือง 



๑๓๘ 
 

 

๔) ขบัเคล่ือนโดยทีมแกนนาํ/คณะกรรมการท่ีเขม้แข็ง และมีความสนใจ 
ซ่ึงพบว่า บางหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัโดยตาํแหน่งเท่านั้น แต่บางหน่วยงานมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ แกนนาํท่ีดาํเนินงานตามความสนใจของบุคคลเพิ่มเติม ซ่ึงพบว่าไม่ว่า
แกนนาํ/คณะกรรมการจะเป็นโดยตาํแหน่งหรือไม่กต็าม หากบุคคลเหล่านั้นมีความเขา้ใจเร่ืองความ
เสมอภาคอย่างถูกตอ้ง และเป็นผูท่ี้มีความสนใจงานดา้นน้ี บุคคลเหล่าน้ีจะทาํงานดว้ยความทุ่มเท 
เอาใจใส่ และรับผดิชอบ เป็นอยา่งยิง่ แต่อาจมีปัญหาความต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงตวับุคคล  
หรือโยกยา้ยสบัเปล่ียนหนา้ท่ี 

โดยสรุปผลการวิเคราะห์โครงสร้าง  บทบาทหนา้ท่ีการดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงาน
ของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย  จากกรณีศึกษาทั้ง ๙ แห่งพบว่าโครงสร้างศูนย์
ประสานงานฯ มี ๒ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบท่ีเป็นไปตามสาระสาํคญัของหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี 
นร ๐๗๐๘/ ว ๓  โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค และ ๒) รูปแบบท่ีมีการประยกุต์
ให้มีความเหมาะสมกบัองคก์ร โดยมีการแต่งตั้งศูนยป์ระสานงานฯ เครือข่ายหรือในส่วนภูมิภาค
เพิ่มเติม ทาํให้การดาํเนินการมีการกระจายท่ีทัว่ถึง ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในหน่วยงานท่ีมีหน่วยงานใน
ภูมิภาค  นอกจากน้ีพบว่า หน่วยท่ีทาํหน้าท่ีขบัเคล่ือนงานด้านความเสมอภาคหญิงชายในส่วน
ราชการท่ีสาํคญัท่ีพบมี ๔ แบบ คือ ๑) ขบัเคล่ือนโดยงานการเจา้หนา้ท่ี ๒) ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มงาน
แผน ๓) ขบัเคล่ือนโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นความเสมอภาคหญิงชาย ซ่ึงเป็นภารกิจหน่ึงของ
ส่วนงานอยูแ่ลว้ และ ๔) ขบัเคล่ือนโดยทีมแกนนาํ/คณะกรรมการท่ีเขม้แขง็และมีความสนใจ 
 

๑.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่มีผลต่อการดําเนินงานของศูนย์ฯ โดยใช้
กรอบการวิเคราะห์ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๒ ดา้น คือ ๑) ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) คณะทาํงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFPs) และตวัขา้ราชการของส่วนราชการเอง (STAFF) และ ๒) ดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบหรือส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ บริบทของส่วนราชการ (CONTEXT) วฒันธรรมองคก์าร 
(CULTURE) และระบบการดาํเนินงาน (SYSTEM) ซ่ึงผลการวิเคราะห์สรุปโดยกล่าวแยกเป็น ๒ 
ปัจจยั ดงัน้ี 

๑)  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ประกอบดว้ย 
(๑) ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs)  
(๒) คณะกรรมการกาํกบัดูแลงานดา้นความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
(๓)  หวัหนา้ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (GFPs) 
(๔)  ขา้ราชการในหน่วยงาน 



๑๓๙ 
 

 

๒)  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหรือส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย 
(๑)   บริบทของส่วนราชการ (Context) 
(๒)  วฒันธรรมองคก์ร (Culture) 
(๓)  ระบบการดาํเนินงาน (System) 
 

๑.๒.๑ ปัจจยัดา้นบวก หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบในทางท่ีส่งเสริมให้การ
ดาํเนินงานประสบความสาํเร็จไดดี้ข้ึน สามารถแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ  

๑) ปัจจยัภายนอก 
(๑) กระแสความกดดันจากสังคมโลกทางด้านสิทธิมนุษยชนและ

ความเสมอภาคชายหญิง รวมทั้งสัญญาระหว่างประเทศท่ีไดมี้การลงนามไว ้เป็นส่ิงท่ีทั้งผูบ้ริหาร
และเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดาํเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการรับรู้ และ
ตระหนกัถึงความสาํคญัของพนัธะสัญญาท่ีรัฐบาลไทยไดใ้ห้ไวก้บันานาประเทศ นอกจากน้ี ยงัมี
แรงกดดนัท่ีส่วนราชการเองไดรั้บจากองคก์รความร่วมมือต่างประเทศท่ีไดมี้โครงการความร่วมมือ
กบัส่วนราชการ (เช่น งานของกรมประมง เป็นตน้) ทาํให้ส่วนราชการเองตอ้งให้ความสาํคญักบั
เร่ืองของการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายมากข้ึน 

(๒) นโยบายรัฐบาล โดยท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายอยา่งชดัเจนในเร่ืองน้ี 
ดงัท่ีมีปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญ และมติคณะรัฐมนตรี ทาํให้เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่วนราชการจะตอ้ง
ดาํเนินการเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลน้ี 

(๓) หน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการผลักดันงานด้านน้ี  ซ่ึง
ประกอบดว้ยสาํนกังาน ก.พ.และสาํนกังานกิจการสตรีฯ เป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีสาํคญั โดยดาํเนินงาน
ร่วมกนั เร่ิมตน้จากสาํนกังาน ก.พ. ซ่ึงเป็นองคก์รกลางท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากส่วนราชการ ทาํให้
ส่วนราชการยอมรับและนาํแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ.กาํหนดข้ึนไปปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักงาน ก.พ.โดยตรง 
ส่วนสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมีบทบาทในการส่งเสริมในดา้นการให้ความรู้ 
ความเขา้ใจ การให้คาํปรึกษาและการส่งเสริมใหส่้วนราชการจดักิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงการมีหน่วยงาน
กลางท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและรับผดิชอบโดยตรงต่องานดา้นน้ีมาทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริมและ
สนบัสนุน จึงเป็นปัจจยัดา้นบวกท่ีสาํคญัประการหน่ึงของความสาํเร็จของหน่วยงานตวัอยา่ง       จะ
เห็นไดว้่า การดาํเนินงานของส่วนราชการท่ีประสบความสําเร็จนั้น ไดมี้การประสานงานอย่าง
ใกลชิ้ดทั้งท่ีเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการกบัสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว
อยา่งต่อเน่ือง 



๑๔๐ 
 

 

๒) ปัจจยัภายใน  
ในส่วนน้ีจะได้นําเสนอปัจจัยบวก และปัจจัยลบ ท่ีเก่ียวขอ้งกับตัว

บุคคลและระบบหรือส่ิงแวดลอ้ม  ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) พบว่า 

CGEOs เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในส่วนราชการ ในส่วนท่ี
เป็นปัจจยัดา้นบวก ไดแ้ก่  

- CGEO ของหน่วยงานตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย จึงพร้อมท่ีจะสนบัสนุน
การดาํเนินงาน เช่น การอนุมติัแผนงานท่ีเจา้หนา้ท่ีเสนอ การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบวา่ CGEOs เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินการดา้นความเสมอ
ภาคหญิงชายเป็นรูปธรรม ในหลายหน่วยงานพบว่าหากผูบ้ริหารของส่วนงานให้ความสาํคญั การ
ดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคหญิงชายจะดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว  บางท่านริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์หลายโครงการ บางหน่วยงาน CGEOs ช่วยส่ือสารและแสดงทศันะเร่ืองบทบาทของ
หญิงชายต่อการดาํเนินชีวิตและการบูรณาการในการทาํงาน  ในส่ือประเภทต่างๆ ทาํให้ขา้ราชการ
และผูรั้บบริการตระหนกัถึงความสาํคญัไดเ้ป็นอยา่งดี  และบางหน่วยงานแมว้า่ CGEO อาจจะไม่ได้
กล่าวถึงเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายโดยตรง  แต่ก็มีความตระหนักและสอดแทรกลงในภารกิจ
ต่างๆ ของส่วนงานเท่าท่ีจะทาํได ้  ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า CGEOs มีบทบาทท่ีสาํคญัมากในการ
โน้มน้าว และสนับสนุนการดาํเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองการส่ือสารให้เห็น
ความสาํคญัและสร้างความตระหนกั ตลอดจนการบูรณาการเขา้ไปในภารกิจหลกั 

- การยอมรับงานดา้นน้ีในฐานะท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีผา่น
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแลว้ จึงนาํแนวทางต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนตามนโยบายมาปฏิบติั แต่
อยา่งไรกต็าม การปฏิบติัยงัคงเป็นแค่การปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดใหเ้ท่านั้น ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้
พฒันาการดาํเนินงานดา้นน้ีไปมากกวา่ท่ีหน่วยงานกลางกาํหนด 

(๒)  คณะกรรมการกาํกบัดูแลการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน
ส่วนราชการ  พบปัจจยับวก ไดแ้ก่ 

- ในส่วนราชการบางแห่ง เช่น กรมชลประทาน มีการกาํหนด
สัดส่วนหญิงชายในการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน
ส่วนราชการ โดยไม่ไดแ้ต่ตั้งจากตาํแหน่งเพียงอยา่งเดียว ทาํใหก้ารดาํเนินงานดา้นน้ีมีมุมมองของ
หญิงและชายท่ีสมดุลกนั และเอ้ือต่อการกาํหนดกิจกรรมในการส่งเสริมใหเ้หมาะสม 



๑๔๑ 
 

 

- ในส่วนราชการบางแห่ง เช่น กรมประมง และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการกํากับดูแลการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน       
ส่วนราชการกาํหนดมาจากทั้งโดยตาํแหน่งและผูท่ี้มีความสนใจ ซ่ึงมีความรู้และตระหนักใน
ความสาํคญัของเร่ืองน้ีดี จึงทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างจริงจงัมากกว่าผูท่ี้ขาดความเขา้ใจใน
เร่ืองน้ี แต่อยา่งไรก็ตามมีขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติัว่า การแต่งตั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตามความ
สมคัรใจนั้นเป็นส่ิงท่ีดี แต่ควรพิจารณาเร่ืองตาํแหน่งของผูท่ี้จะแต่งตั้งประกอบดว้ย  เน่ืองจากหาก
แต่งตั้งระดบัปฏิบติัการจะไม่มีพลงัในการขบัเคล่ือนและไม่สามารถขอความร่วมมือขา้มหน่วยงานได ้ 
แต่หากเป็นขา้ราชการระดบักลาง-สูง จะมีอาํนาจในการบงัคบับญัชาและ/หรือ มอบหมายให้ ผูท่ี้มี
ความสนใจดาํเนินการแทนได ้ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญัในประเดน็เหล่าน้ีดว้ย 

(๓)  หัวหนา้ศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การ
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและการกาํหนดรูปแบบการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานดา้น
ความเสมอภาคหญิงชาย  เป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีสาํคญัมากในความสาํเร็จของการส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย จากการศึกษาพบว่า ผูมี้บทบาทมากท่ีสุดในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายนั้น คือ
ศูนย์ประสานงานฯ  และผูป้ฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานฯ โดยจากกรณีศึกษาพบว่ามีการ
มอบหมายใหห้น่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาคหญิงชายแตกต่างกนั ดงัน้ี 

- หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี 
เน่ืองจากเร่ืองน้ีเร่ิมตน้มาจากสํานักงาน ก.พ.ซ่ึงกาํกบัดูแลงานดา้นน้ีอยู่ ซ่ึงจะมีขอ้ดีท่ีทาํให้งาน
กระจายออกไปไดก้วา้งในกลุ่มขา้ราชการ  

- ในบางส่วนราชการ เช่น กรมศิลปากร ไดม้อบหมายให้ฝ่าย
แผนงานโครงการและวิเทศสัมพนัธ์  เป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะมีผลดีในการท่ีจะบูรณาการงานดา้นน้ี
เขา้ไปในเน้ืองานท่ีปฏิบติัอยู ่

- ในบางส่วนราชการไดม้อบหมายใหห้น่วยงานปฏิบติัหลกัของ
ส่วนราชการเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงเป็นไปตามภาระหน้าท่ีเดิมท่ีไดมี้การดาํเนินงานดา้นน้ีอยู่แลว้ 
จุดเด่นก็คือ หน่วยงานน้ีมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีในงานดา้นน้ีอยูแ่ลว้ และสามารถบูรณาการงาน
ดา้นน้ีเขา้กบังานและเกิดผลต่อผูรั้บบริการไดโ้ดยตรง 

- แต่อย่างไรก็ตาม ความสาํเร็จของการดาํเนินงานนั้น ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของหน่วยงานนั้นว่าสามารถเป็นตวักลางประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยใน    
ส่วนราชการไดดี้เพียงใด  โดยศูนยป์ระสานงานฯจะตอ้งเป็นหลกัในการแสวงหาความร่วมมือ    
การสนบัสนุน  และความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้นความเสมอภาค 
ดงันั้นลกัษณะท่ีสาํคญัของหวัหนา้ศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
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ในเร่ืองความเสมอภาค และสามารถนาํประเด็นความเสมอภาคเขา้ไปบูรณาการในกระบวนการ
กาํหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการและการดาํเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนเป็นผูป้ระสานงาน
กบัหน่วยงานต่างๆให้สามารถขบัเคล่ือนงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และความสําเร็จอีกประการ
หน่ึงเกิดจากการจดัตั้งผูรั้บผดิชอบข้ึนในระดบัภูมิภาค ซ่ึงทาํใหง้านกระจายออกไปอยา่งทัว่ถึง และ
สามารถผลกัดนัลงไปสู่ประชาชนผูรั้บบริการได ้

(๔)  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากในการผลกัดนัให้
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะผูท้าํหน้าท่ีเป็นแกนนํา ท่ี
จาํเป็นตอ้งมีความรอบรู้  และมีความลึกในเร่ืององคค์วามรู้มากกวา่คนอ่ืนๆ ในองคก์ร  เพื่อจะไดท้าํ
หนา้ท่ีแกนนาํอยา่งเหมาะสม จากการสมัภาษณ์ พบปัจจยัดา้นบวกท่ีสาํคญัสองประการ คือ 

- เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนักถึง
ความสาํคญัของความเสมอภาคหญิงชายน้ีเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะผูป้ฎิบติังานท่ีเห็นความสาํคญัและ
ประโยชน์จะรู้สึกภูมิใจและทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 

- เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นและความ
รับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ีอย่างดียิ่ง  พบว่าในบางส่วนราชการแมว้่าเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัเองจะ
มองเห็นว่าเร่ืองความเสมอภาคนั้นไม่เป็นปัญหา และยงัมองไม่เห็นความเช่ือมโยงกบัพนัธกิจของ
องคก์ร แต่กใ็หค้วามสนใจท่ีจะทาํ เพราะรู้สึกรับผดิชอบ เป็นหนา้ท่ีเพราะไดรั้บมอบหมาย  เป็นตน้ 

(๕)  ข้าราชการในหน่วยงาน  พบว่ า มี ปัจจัยบวก ท่ีสําคัญ  คือ  
ขา้ราชการส่วนใหญ่ไม่คิดวา่ประเดน็เร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย เป็นปัญหาในส่วนราชการ จึงไม่
มีปฏิกิริยาในทางการต่อการการดาํเนินงานเร่ืองน้ี  นัน่คือคนส่วนใหญ่มองว่าไม่มีปัญหาการเลือก
ปฏิบติัหรือกีดกนัในหน่วยงาน  จึงไม่ได้ให้ความสําคญัมากนัก  ในขณะเดียวกันเน่ืองจากเป็น
นโยบายของภาครัฐขา้ราชการจึงตอ้งให้ความร่วมมือ  ดังนั้นในภาพรวมจึงไม่พบลกัษณะการ
ต่อตา้นแต่อยา่งใด 

(๖) วิธีการดาํเนินงาน ความสาํเร็จของการดาํเนินงานของส่วนราชการ
เกิดจากการดาํเนินงานตามแนวทางท่ีหน่วยงานกลางกาํหนดใหต้ามคู่มือการดาํเนินงาน รวมทั้งการ
ปรึกษาหารือกบัหน่วยงานกลางในการกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมข้ึน จึงอาจสรุปปัจจยับวกใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการดาํเนินงานได ้คือ 

- การท่ีมีคู่มือการดาํเนินงานท่ีชัดเจน ส่วนราชการสามารถทาํ
ความเขา้ใจและยดึถือปฏิบติัไดง่้าย  เช่น คู่มือการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ  
ท่ีมีแนวทางการจดัทาํแผนแม่บทท่ีชดัเจน เป็นตน้ 
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- ส่วนราชการมีการประสานงานและขอคาํปรึกษาอย่างใกลชิ้ด
กบัสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  ในดา้นองคค์วามรู้ และวิชาการ 

- ส่วนราชการมีการกาํหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานดา้นน้ีใน
ส่วนภูมิภาคดว้ย เช่น กรมศิลปากร กรมชลประทาน เป็นตน้ ทาํให้การดาํเนินงานกระจายไปอยา่ง
ทัว่ถึง 

- เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ใชก้ารประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการ
ดว้ย ช่วยให้เกิดความเขา้ใจกนัระหว่างผูป้ฏิบติัฝ่ายต่าง ๆ มากข้ึน ซ่ึงนาํไปสู่การยอมรับและการ
ปฏิบติัตามในท่ีสุด   

(๗)  บริบทของหน่วยงาน  
- ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบของหลายส่วนราชการมีส่วน

โดยตรงต่อการดาํเนินงานดา้นน้ี เช่น กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กรมประมง กรมราชทัณฑ์ ซ่ึงมีลักษณะของงานท่ีให้บริการต่อประชาชนท่ีสามารถมองเห็น
ประเดน็ของการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดโ้ดยตรง เป็นตน้ 

- ส่วนราชการบางแห่ง มีขา้ราชการหญิงมากกว่าขา้ราชการชาย 
ทาํให้การผลักดันในเร่ืองความเสมอภาคเป็นไปได้ไม่ยากนัก ในขณะท่ีบางส่วนราชการท่ีมี
ข้าราชการชายมากกว่าข้าราชการหญิง แต่ในขณะเดียวกันข้าราชการหญิงก็จาํเป็นต้องออก
ปฏิบติังานในทอ้งท่ีดว้ย ทาํใหข้า้ราชการเกิดความตระหนกัถึงปัญหาดา้นความเสมอภาคหญิงชายน้ี
มากข้ึน  เช่น กรมชลประทาน เป็นตน้ 

(๘)  สังคมและวฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจยัผลกัดนัอีกประการหน่ึง 
ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนัไปตามส่วนราชการ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีพบ คือ  

- วฒันธรรมการทาํงานของส่วนราชการท่ีใหก้ารยอมรับในเร่ือง
ของความสามารถในการทาํงานของตวัขา้ราชการ โดยไม่สนใจว่าเป็นเพศใด จึงทาํให้เป็นปัจจยั
ดา้นบวกต่องานดา้นน้ี  จึงทาํใหม้องไม่เห็นวา่มีประเดน็เร่ืองความไม่เสมอภาคเกิดข้ึน 

- การอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง หรือครอบครัว แต่ละคนยอมรับ
บทบาทของตนเองตามแนวทางท่ีไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมา และมีความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพสังคมท่ี
เป็นอยู ่ 

๑.๒.๒ ปัจจยัดา้นลบ หมายถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบในทางท่ีเป็นอุปสรรคของการ
ดาํเนินงาน สามารถแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ 
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๑) ปัจจยัภายนอก    
(๑) กระแสของสังคมไทยยงัไม่เขา้ใจและตระหนักถึงปัญหาด้าน

ความเสมอภาคหญิงชาย ถึงแมว้่าทั้งผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานดา้นน้ีของส่วนราชการ
จะยอมรับวา่ยงัคงมีปัญหาน้ีเกิดข้ึนอยูใ่นสงัคมไทย ทาํใหเ้ป็นปัจจยัดา้นลบท่ีสาํคญัประการหน่ึงใน
งานดา้นน้ี 

(๒) นโยบายรัฐบาล แมจ้ะใหค้วามสาํคญัต่องานดา้นน้ี แต่อยา่งไร   ก็
ตาม รัฐบาลยงัตอ้งมีปัญหาเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรีบจดัการแกไ้ขอีกเป็นจาํนวนมาก ทาํใหก้ารผลกัดนัยงั
ไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควร 

(๓) ความจาํกัดด้านงบประมาณ ทาํให้ส่วนราชการต้องจัดลาํดับ
ความสาํคญัของงานในการจดัสรรงบประมาณ และงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายก็
มกัจะไดรั้บการจดัลาํดบัความสาํคญัไวใ้นลาํดบัทา้ย เน่ืองจากไม่ใช่งานในความรับผดิชอบโดยตรง
ของส่วนราชการและเป็นงานท่ีมีผลกระทบต่องานในความรับผดิชอบนอ้ย โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานดา้นน้ีจึงมกัไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

(๔) แนวทางการดาํเนินงานท่ีหน่วยงานกลางกาํหนดไวใ้นคู่มือท่ีให้
ส่วนราชการนาํไปปฏิบติั ยงัเป็นแนวทางกวา้ง ๆ โดยทัว่ไป ซ่ึงอาจจะยงัไม่สามารถช้ีให้เห็นถึง
สภาพปัญหาโดยแทจ้ริงท่ีส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการได ้

๒) ปัจจยัภายใน  
(๑)  ผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEOs) พบว่ามี

ปัจจยัดา้นลบ คือ 
- การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ (CGEOs) ท่ีเกิดข้ึน

บ่อยคร้ัง ทาํให้การดูแลงานดา้นน้ีขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาทาํความ
เขา้ใจงานในช่วงเวลาหน่ึง 

- ภารกิจของผูบ้ริหารระดบัสูงมีมาก ทาํให้ไม่สามารถจะทุ่มเท
เวลาใหก้บัการดาํเนินการดา้นน้ีไดม้ากนกั 

- ในการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน มกัจะให้ความสาํคญัของ
งานดา้นน้ีนอ้ยกว่างานตามภารกิจหลกัของส่วนราชการเสมอ จึงทาํใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ 
เป็นไปไดไ้ม่เตม็ท่ีนกั 

(๒)  หัวหน้าศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(GFPs) การมอบหมายใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นน้ี อาจจะส่งผลดีในช่วงเร่ิมตน้
ในดา้นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ขา้ราชการในสงักดั แต่ในส่วนท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการขยายผลสู่
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ผูรั้บบริการนั้น หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี อาจจะไม่สามารถผลกัดนัไดดี้เท่าท่ีควรเน่ืองจากหน่วยงาน
การเจา้หนา้ท่ีอาจจะไม่สามารถมองเห็นภาพงานโดยรวมของส่วนราชการไดดี้เท่าหน่วยงานอ่ืน 

(๓) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ มีปัจจยัดา้นลบท่ีสาํคญั คือ 
- ภารกิจของส่วนราชการในปัจจุบนัมีมาก เม่ือเปรียบเทียบกบั

จาํนวนขา้ราชการท่ีมีอยู่ จึงทาํให้ตวัขา้ราชการมุ่งให้ความสําคญัต่องานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
หลกัก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ีเป็นตวัช้ีวดัของส่วนราชการท่ีไดมี้การจดัทาํขอ้ตกลงไวก้ับ
สาํนกังาน ก.พ.ร. 

- เน่ืองจากงานดา้นน้ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมมาก จึงทาํใหเ้ขา้ใจ
ยาก และจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํความเขา้ใจ บางคร้ังมีการเปล่ียนแปลงตวัเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบ จาํเป็นตอ้งมาตั้งตน้เรียนรู้กนัใหม่อีก และตวัเจา้หนา้ท่ีเองจะตอ้งตระหนกัถึงปัญหา
อยา่งแทจ้ริง จึงจะสามารถทาํงานไดดี้ 

- ขาดความสามารถท่ีจะบูรณาการงานดา้นน้ีเขา้กบังานหลกัของ
ส่วนราชการได ้เน่ืองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย  เก่ียวกบัความเสมอภาค
หรือความไม่เสมอภาค และความหลากหลายเหล่าน้ีมีผลต่อการดาํเนินงาน และการตีความว่า
จะตอ้งบรรลุผลอะไร 

- เม่ือเปรียบเทียบงานดา้นน้ีกบัภารกิจหลกัของส่วนราชการแลว้ 
จะมองไม่เห็นประโยชน์ท่ีชดัเจนว่าจะเก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยขน์กบังานหลกัของส่วนราชการ
อยา่งไร 

(๔) ขา้ราชการในส่วนราชการ ยงัไม่เขา้ใจและตระหนักถึงความ 
สาํคญัของปัญหาดา้นความเสมอภาคหญิงชาย เน่ืองจากสภาพสงัคมในส่วนราชการมกัไม่พบปัญหา
ดา้นน้ีมากนกั  โดยขา้ราชการส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ระบบราชการมีกฎกติกา และยดึหลกัคุณธรรม  
ดงันั้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นปัญหา  ดงันั้นหน่วยงานท่ีตอ้งส่งเสริม
ให้เกิดความเสมอภาคหญิงชายจึงทาํงานไดย้ากข้ึน เพราะเป็นการทาํงานท่ีสวนกระแสความเช่ือ
และมุมมองของคนในองคก์รส่วนใหญ่ 

(๕) วิธีการดําเนินงาน พบปัจจัยลบท่ีสําคัญ คือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการในคู่มือการปฏิบติั ยงัคงเป็นแนวทางกวา้งๆ ซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบับริบทของหลายๆ 
ส่วนราชการได ้ ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งเลือกท่ีจะดาํเนินการตามกรอบคิดของตนเป็นหลกัเป็นส่วนใหญ่  
ดังนั้ นผลการดาํเนินงานท่ีพบจึงเป็นไปตามดุลยพินิจ  และกรอบคิดของผูป้ฏิบัติ  ซ่ึงอาจไม่
เหมือนกบัท่ีผูก้าํหนดนโยบายคาดหวงัไว ้

 



๑๔๖ 
 

 

(๖) บริบทของหน่วยงาน ท่ีเป็นปัจจยัดา้นลบไดแ้ก่ 
- การท่ีสภาพสังคมในส่วนราชการอยู่อย่างปกติสุข ปัญหาดา้น

ความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงและชายไม่ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน จึงไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือกบั
กิจกรรมต่าง ๆ เท่าท่ีควร 

- สภาพในส่วนราชการหลายแห่งพบว่ามีจาํนวนขา้ราชการหญิง
มากกว่าขา้ราชการชาย จึงทาํให้ดูเหมือนว่าขา้ราชการหญิงเองมีบทบาทมากอยูแ่ลว้ ประเด็นปัญหา
เร่ืองความเสมอภาคไม่มี จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริมอีก 

 
๒. ผลการศึกษาข้อมูลตามวตัถุประสงค์ข้อที ่๒: เพือ่ศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาํเนินงาน

ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 
 

๒.๑ ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า หากโครงสร้างและกลไกสําคัญในการขับเล่ือนของศูนย์

ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีความแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความเขม้ขน้ของ
การดาํเนินงาน หรือระดบัความกา้วหน้าของการดา้นความเสมอภาคหญิงชายท่ีแตกต่างกนั โดย
ความแตกต่างจะไปตามเง่ือนไขบางประการ คือ 

๑. ท่ีตั้ งของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย พบว่าหาก
ตั้ งอยู่ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี การดําเนินการก็จะเน้นท่ีข้าราชการในสังกัดมากกว่าผูรั้บบริการ/
ประชาชน แต่หากตั้งอยู่ในกลุ่มงานแผน ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลแผนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในกรม ก็จะสามารถทาํให้งานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย สามารถบูรณาการ ในแผนงานท่ี
เอ้ือต่อการผลกัดนัดา้นความเสมอภาคไดม้ากกว่า เน่ืองจากหน่วยแผนงานและนโยบาย  สามารถ
เห็นการทาํงานของกรมในภาพกวา้ง  และท่ีน่าสนใจท่ีสุด คือหากศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ตั้งอยูท่ี่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองดา้นความเสมอภาคหญิงชายอยูแ่ลว้ 
จะพบว่าหน่วยงานเหล่านั้นจะมีการดาํเนินกิจกรรมดา้นความเสมอภาค ในระดบัท่ีกา้วหน้าและ
สามารถบูรณาการในนโยบายและโครงการท่ีเป็นภารกิจหลกัของส่วนงาน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๒. การมอบหมายผูรั้บผิดชอบ หรือผูข้บัเคล่ือนทีท่ีสาํคญั (ระดบัหวัหนา้งาน หรือ
ระดบัเจา้หนา้ท่ี ) ซ่ึงจากการศึกษาจะพบว่าหากผูข้บัเคล่ือน อยูใ่นระดบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ยอ่ม
สามารถผลกัดัน และได้รับความร่วมมือได้น้อยกว่า หน่วยงานท่ีมีผูข้บัเคล่ือนอยูในตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการกอง หรือผูเ้ช่ียวชาญ ระดบั ๘-๙ ท่ีจะสามารถสร้างเครือข่าย และดึงขา้ราชการจากภาค
ส่วนต่างๆ มาร่วมมือไดอ้ยา่งกวา้งขวางกวา่  แต่อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีสังเกตว่า ไม่ว่าผูรั้บผดิชอบหรือ



๑๔๗ 
 

 

ผูข้ ับเคล่ือนจะอยู่ในระดับใด หากผูท่ี้ได้รับมอบหมายมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนักถึง
ความสําคญัของความเสมอภาคหญิงชายเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นและ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีอย่างดียิ่ง  เขาเหล่านั้นก็พยายามทาํงานดา้นความเสมอภาคให้สําเร็จ
ลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
๒.๒ ข้อเสนอแนะ 

ดังนั้ นจึงมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับโครงสร้างและแนวทางในการดาํเนินงานของ     
ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญิงชาย ดงัต่อไปน้ี 

๑.  การมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ีสามารถ
มองเห็นการดาํเนินงานในภาพรวมของส่วนราชการและมีความสามารถในการผลกัดนังานของ
ส่วนราชการได ้ทั้งน้ีอาจจะเป็นงานการเจา้หนา้ท่ี  งานแผนและยทุธศาสตร์/หน่วยงาน ก.พ.ร.ของ
ส่วนราชการ เป็นตน้ และหากส่วนงานนั้นมีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นความเสมอภาค
ดว้ยแลว้ พบวา่จะสามารถบูรณาการไปในภารกิจของส่วนงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

๒. ในการพิจารณามอบหมายผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน ส่วนราชการ ไม่ว่าจะ
เป็น CGEO คณะกรรมการกาํกบัดูแล หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความรู้ 
ความเขา้ใจและบุคลิกภาพของผูท่ี้จะมารับผิดชอบงานด้านน้ี นอกเหนือไปจากตาํแหน่งและ
หน่วยงานท่ีสงักดัแลว้ดว้ย นอกจากน้ี ยงัตอ้งพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานดว้ย  

๓. การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ควรให้การดาํเนินงานด้านน้ีผสมผสาน    
เขา้ไปในงาน/โครงการตามปกติท่ีส่วนราชการดาํเนินการอยูแ่ลว้ โดยเพิ่มประเด็นในการพิจารณา
เร่ืองความเสมอภาคน้ีเขา้ไปดว้ย แทนท่ีจะตอ้งทาํเป็นโครงการใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้จาํกดัในดา้น
งบประมาณ เช่น ในดา้นการใหค้วามรู้แก่ตวัขา้ราชการ สามารถนาํเร่ืองน้ีบรรจุไวใ้นการฝึกอบรมท่ี
มีอยูแ่ลว้ได ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัจะตอ้งให้มีการดาํเนินงานเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ อีกดว้ย 
โดยอาจกําหนดให้มีการรายงานในเร่ืองน้ีรวมอยู่กับการรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดาํเนินงานตามปกติดว้ย 

 
๓. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓:  เพื่อศึกษากลยุทธ์แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน

การดําเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย  
 

เพื่อเป็นกลยทุธ์ แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานฯ  
จึงมีขอ้เสนอแนะแก่สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ดงัน้ี 



๑๔๘ 
 

 

๓.๑    ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติแก่สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๑)   การสร้างองคค์วามรู้ ควรมีการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในหลายระดบัตั้งแต่ ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัความเช่ียวชาญ  เพื่อใหค้วามรู้กบับุคคลใน
ระดบัต่างๆ เช่น ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานหลกั เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทัว่ไปขององคก์ร หรือการสร้าง
ความรู้ให้กับผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานซ่ึงทาํหน้าท่ีหลักในการส่งเสริมความเสมอภาค เช่น 
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดงันั้นความรู้
ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีหลากหลายจึงไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกัน และรู้ในระดับเท่ากัน  ข้ึนอยู่กับ
บทบาทและภาระหนา้ท่ี รวมถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการดาํเนินงาน  แต่การสร้างความรู้
นั้นตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และมีการสร้างความรู้ใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา    

๒)  ความชัดเจนของนโยบาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ควรมี
นโยบายหรือเป้าหมายกบัการดาํเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคในหน่วยงานภาครัฐท่ีชดัเจน มี
พนัธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ท่ีเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ความไม่เสมอภาคระหวา่งหญิงชายในสงัคมไทยทั้งระยะยาวและระยะสั้น      

๓)  บทบาทการเป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ  สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชาย สาํนกังานกิจการสตรี ควรจะตอ้งปรับบทบาทเป็นผูก้ระตุน้ (Catalytic) เป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา 
ไม่ใช่ผูป้ระสานงาน ดงันั้นการสร้างความเป็นมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง ทั้งการเป็น
วิทยากรใหค้วามรู้ การเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ การเป็นนกัวิชาการ นกัวิจยั จึงเป็นส่ิงจาํเป็น   

๔)  การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะความชาํนาญในเร่ืองมิติหญิงชาย ใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัภารกิจท่ีอาจแตกต่างกนั โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นแกนนาํจาํเป็นตอ้งมีความ
รอบรู้และลึกซ้ึงในเร่ืองขององคค์วามรู้มากกว่าคนอ่ืนๆ เช่น มีความเขา้ใจในสภาวะแวดลอ้มและ
บริบทต่างๆ ของการกาํหนดนโยบาย สามารถวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย  วิเคราะห์ผลกระทบของ
นโยบายและการบริหาร และการดาํเนินงานต่อผูห้ญิงและผูช้าย และความสามารถในการโนม้นา้ว
และขายความคิดเป็นทั้งในองคก์รของตนเองและองคก์รอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕)  การสร้างตวัคูณวิทยากร เพื่อให้ขา้ราชการไดมี้ความตระหนักรับรู้ในเร่ืองมิติ
หญิงชายไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยอาจสร้างกลุ่มวิทยากรในระดบักระทรวง  ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก
กรมต่างๆ ในสงักดักระทรวงทาํหนา้ท่ีเป็นทีมวิทยากร เพื่อใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัใหก้บั
ส่วนราชการต่างๆ ท่ีอยูใ่นกระทรวงเดียวกนั 

๖) จดัหลกัสูตรพิเศษท่ีตอ้งจดัทุกปี สําหรับ CGEO เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหารมีค่อนขา้งสูง จึงตอ้งหาโอกาสท่ีจะสร้างความตระหนักรับรู้ของนโยบายดว้ย สําหรับ



๑๔๙ 
 

 

ผูบ้ริหารระดบักลาง และระดบัตน้ อาจสอดแทรกลงในหลกัสูตรผูบ้ริหารโดยขอความร่วมมือจาก
สาํนกังาน ก.พ.  ท่ีมีการจดัอบรมใหแ้ก่ขา้ราชการท่ีเป็นผูบ้ริหารในทุกระดบัอยูแ่ลว้ 

๗)  ควรตอ้งจดัหลกัสูตร E-learning สาํหรับขา้ราชการทุกคน เพื่อใหก้ารตระหนกัใน
เร่ืองความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายขยายกวา้งขวางโดยเร็ว 

๘)  แสวงหาพนัธมิตรและสร้างเครือข่าย โดยต้องทาํงานร่วมกับองค์กรเอกชน  
สถาบนัการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน ในลกัษณะท่ีเป็นภาคีหรือเป็นหุ้นส่วน โดยตอ้งมีการ
กาํหนดวิสัยทศัน์ กาํหนดเป้าหมาย  และกลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนร่วมกนั เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การขยายงานใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

๙)  จดัให้มีการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ประเด็นปัญหาความเสมอภาคหญิงชาย   
ทั้งในระดบัสงัคมและในองคก์ร  เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

๑๐)  ผลกัดนัมิติหญิงชายเขา้สู่กระแสหลกั ในทุกๆ ภารกิจหลกัของสาํนกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว  เพื่อเป็นตน้แบบใหส่้วนราชการอ่ืนไดม้าศึกษาและเห็นตวัอยา่งจริงของ
การบูรณาการมิติหญิงชายเพ่ือการนาํไปประยกุตใ์ช ้

๑๑) ควรสนบัสนุนทุนใหแ้ก่แกนนาํของส่วนราชการต่างๆ เพื่อไปฝึกอบรมระยะสั้น 
ทั้งในและต่างประเทศ  เก่ียวกบัการสร้าง Gender Awareness เพื่อใหมี้มุมมองดา้นความเสมอภาค
หญิงชาย และสามารถบูรณาการเขา้ไปในเน้ืองานของกรมตนเองได ้

๑๒)  ควรมีการทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบติัของส่วนราชการ เพื่อมีแนวทางให้
ส่วนราชการใชใ้นการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของส่วนราชการมากข้ึน มีตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้ง
กบังานลกัษณะต่าง ๆ  ของส่วนราชการดว้ย  

๑๓)  ควรกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานท่ีส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการเพิ่มมากข้ึนอีก   
โดยอาศยัความเป็นนโยบายของรัฐบาลผลกัดนัใหส่้วนราชการจะตอ้งมีการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 

          ๑๔)  สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว  ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับกบัภารกิจดา้นนโยบายมากข้ึน  โดยมีกลุ่มงาน
ท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นนโยบายและแผน  และกลุ่มงานประสานเครือข่าย  โดยกลุ่มงานดา้นนโยบายและ
แผน  มีหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงมหภาคทั้งหมด  เพื่อจดัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  และ
นาํเสนอคณะกรรมการนโยบายยทุธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาติ  (กยส.)  เพื่อพิจารณา
กาํหนดเป็นนโยบาย  และส่งต่อนโยบายผา่นกลุ่มงานประสานเครือข่าย  ท่ีจะมีหนา้ท่ีประสานกบั
หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  เพื่อสร้างความร่วมมือกนัในการดาํเนินงาน  เป็นการส่งต่อ
นโยบายท่ีกาํหนดข้ึนใหไ้ปสู่ผูป้ฏิบติั  และมีการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 



๑๕๐ 
 

 

๓.๒ ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของส่วนราชการ 
๑) ในการพิจารณามอบหมายผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน ส่วนราชการ ไม่ว่าจะ

เป็น CGEOs คณะกรรมการกาํกบัดูแล หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความรู้ 
ความเขา้ใจและบุคลิกภาพของผูท่ี้จะมารับผิดชอบงานด้านน้ี นอกเหนือไปจากตาํแหน่งและ
หน่วยงานท่ีสงักดัแลว้ดว้ย นอกจากน้ี ยงัตอ้งพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานดว้ย 

๒) การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ควรให้การดาํเนินงานดา้นน้ีผสมผสานเขา้
ไปในงาน/โครงการตามปกติท่ีส่วนราชการดาํเนินการอยูแ่ลว้ โดยเพิ่มประเด็นในการพิจารณาเร่ือง
ความเสมอภาคน้ีเขา้ไปด้วย แทนท่ีจะตอ้งทาํเป็นโครงการใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้จาํกัดในด้าน
งบประมาณ เช่น ในดา้นการใหค้วามรู้แก่ตวัขา้ราชการ สามารถนาํเร่ืองน้ีบรรจุไวใ้นการฝึกอบรมท่ี
มีอยูแ่ลว้ได ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัจะตอ้งให้มีการดาํเนินงานเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ อีกดว้ย 
โดยอาจกําหนดให้มีการรายงานในเร่ืองน้ีรวมอยู่กับการรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดาํเนินงานตามปกติดว้ย 

๓) การมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ีสามารถ
มองเห็นการดาํเนินงานในภาพรวมของส่วนราชการและมีความสามารถในการผลกัดนังานของ
ส่วนราชการได ้เช่น หน่วยงาน ก.พ.ร.ของส่วนราชการ เป็นตน้ 

๔) ในการสร้างการรับรู้และความตระหนักในเร่ืองน้ี อาจใช้ส่ือต่างๆ ท่ีส่วนราชการ     
มีอยู่แลว้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จุลสารหรือแผ่นพบั เป็นตน้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากการฝึกอบรม     
ซ่ึงมีขอ้จาํกดัในเร่ืองงบประมาณ ระยะเวลาและจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 

๓.๓     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๑)  ควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นน้ีในภาพรวม ทั้งส่วนราชการท่ีประสบ

ความสาํเร็จและไม่สาํเร็จ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงนโยบายใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึนต่อไป 

๒) ในการกาํหนดนโยบาย ควรมีตวัช้ีวดัผลสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน สามารถ
กาํหนดเป้าหมายระยะต่าง ๆ ได ้โดยมีการจาํแนกกลุ่มเป้าหมายและลกัษณะของงานออกเป็นดา้น 
ต่าง ๆ เพื่อกาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั  

๓) ควรประสานให้ส่วนราชการอ่ืนๆ ร่วมเป็นผู ้รับผิดชอบงานแต่ละด้านท่ี
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการท่ีส่วนราชการนั้นดูแลอยู่  เช่น กลุ่มขา้ราชการพลเรือน   
ควรให้สํานักงาน ก.พ.เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสมอภาคในการ



๑๕๑ 
 

 

บริหารงานบุคคล กลุ่มแรงงาน ควรให้กระทรวงแรงงานรับผิดชอบดูแลในประเด็นเร่ืองของความ
เสมอภาคและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี กลุ่มเด็ก  ควรให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในประเดน็ของการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัเดก็ เป็นตน้ 

            ๔) เน่ืองจากปัจจุบนัการดาํเนินการเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายยงัมีขอบเขตจาํกดั
อยูใ่นราชการพลเรือนเท่านั้น  แต่ยงัมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนท่ียงัไม่มีการดาํเนินการเร่ืองความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย เช่น กระทรวงกลาโหม หน่วยงานด้านตุลาการ เป็นตน้ สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกลไกระดับชาติควรผลักดันให้องค์กรกลางของ
ขา้ราชการส่วนอ่ืนๆ ไดต้ระหนักถึงเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายดว้ย โดยเร่ิมจากการ
ผลักดันในเชิงนโยบายจากฝ่ายการเมือง  ในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรีหรือกําหนดเป็น
ยทุธศาสตร์ระดบัชาติในเร่ืองความสมอภาค  เพื่อให้เป็นนโยบายท่ีชดัเจนโดยผูบ้ริหารระดบัสูง  มี
การประกาศนโยบายให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั  และท่ีสาํคญัผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแสดงออกอยา่ง
เสมอตน้เสมอปลายในการส่งเสริมเร่ืองน้ี 

๕) ควรมีการผลกัดนัในดา้นการสร้างกระแสสังคมให้มากข้ึน เพื่อเกิดแรงผลกัดนั
ส่วนราชการต่าง ๆ จากภายนอกมากข้ึน แทนท่ีจะให้เกิดจากแรงผลกัดนัภายในส่วนราชการเอง 
เน่ืองจาก สภาพปัญหาในส่วนราชการเองมีนอ้ยกวา่สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

๖) ภาครัฐควรตอ้งทาํงานร่วมกบัภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรท่ีสนใจ
ในเร่ืองความเสมอภาคและประเด็นหญิงชาย โดยจะตอ้งมีการตั้งวิสัยทศัน์ กาํหนดเป้าหมาย  และ
แผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อการขบัเคล่ือนร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



แนวการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
 
๑. การส่งเสริมบทบาทหญิงชาย ในหน่วยงานของท่านมีลกัษณะอย่างไรบ้าง (เช่น 

โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี   การดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน เป็นตน้) และทาํไมหน่วยงาน
ของท่านจึงใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมบทบาทหญิงชายดงักล่าว 

 
๒. แรงจูงใจภายนอก (เช่น อนุสัญญา กฎหมายต่างๆ นโยบายของราชการ และนโยบาย

ของหน่วยงาน ฯลฯ) และแรงจูงใจภายใน (เช่น แรงบนัดาลใจ  ความเช่ือ ทศันคติ สมมุติฐาน 
วฒันธรรม ความร่วมมือจากผูบ้ริหารและบุคลากร องคก์รต่างๆ ฯลฯ) ท่ีทาํให้หน่วยงานของท่าน
จดัการดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัคืออะไรบา้ง 

 
๓. ตวัอยา่งกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
 
๔. ท่านมีวิธีการส่งเสริมหรือเสริมสร้างทศันติของบุคคลากร เพ่ือให้มีความตระหนกัต่อ

ความเสมอภาคหญิงชาย  อยา่งไร 
 
๕. หน่วยงานของท่านจะดาํเนินการในเร่ืองใดอีกบา้งในอนาคตเพ่ือส่งเสริมความเสมอ

ภาคหญิงชายใหป้ระสบความสาํเร็จมากข้ึน 
 
๖. ปัจจยัดา้นบวกและปัจจยัดา้นลบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้น

ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
 
๗. ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้หน่วยงานอ่ืนๆ หันมาให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมบทบาท

หญิงชายไดแ้ก่อะไรบา้ง  
 
๘. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 

แนวการสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์/ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
 
๑. การส่งเสริมบทบาทหญิงชาย ในหน่วยงานของท่านมีลกัษณะอย่างไรบ้าง (เช่น 

โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี   การดาํเนินงาน และ ผลการดาํเนินงาน เป็นตน้) และทาํไมหน่วยงาน
ของท่านจึงใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมบทบาทหญิงชายดงักล่าว 

 
๒. แรงจูงใจภายนอก (เช่น อนุสัญญา กฎหมายต่างๆ นโยบายของราชการ และของ

หน่วยงาน ฯลฯ) และแรงจูงใจภายใน (เช่น แรงบันดาลใจ  ความเช่ือ ทัศนคติ สมมุติฐาน 
วฒันธรรม  การได้รับความสนับสนุนจากผูบ้ริหารและบุคลากร องค์กรต่างๆ ฯลฯ) ท่ีทาํให้
หน่วยงานของท่านจดัการดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัคืออะไรบา้ง 

 
๓. ตวัอยา่งกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไดแ้ก่อะไรบา้ง และผล

การดาํเนินการในภาพรวม  เป็นอยา่งไร 
 
๔. ท่านส่งเสริมหรือเสริมสร้างทศันติของบุคคลากร เพ่ือให้มีความตระหนักต่อความ

เสมอภาคหญิงชาย  อยา่งไร 
 
๕. หน่วยงานของท่านจะดาํเนินการในเร่ืองใดอีกบา้งในอนาคตเพ่ือส่งเสริมความเสมอ

ภาคหญิงชายใหป้ระสบความสาํเร็จมากข้ึน 
 
๖. ปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัให้การทาํงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ประสบ

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 
 
๗. ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย ไดแ้ก่ 
 
๘. ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้หน่วยงานอ่ืนๆ หันมาให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมบทบาท

หญิงชายไดแ้ก่  
 
๙. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 



๑๕๙ 
 

 

แนวการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ/หรือผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
จากการดาํเนินการของศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

 
๑. ท่านทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานน้ีมีการส่งเสริมดา้นความเสมอภาคหญิงชาย อย่างไร 

(เช่น โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี การดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงาน เป็นตน้) และทาํไมหน่วยงาน
น้ีจึงใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมบทบาทหญิงชายดงักล่าว 

 
๒. ท่านคิดวา่ แรงจูงใจภายนอก (เช่น อนุสัญญา กฎหมายต่างๆ นโยบายของราชการ และ

ของหน่วยงาน ฯลฯ) และแรงจูงใจภายใน (เช่น แรงบนัดาลใจ ความเช่ือ ทศันคติ สมมุติฐาน 
วฒันธรรม การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและบุคลากร องคก์รต่างๆ ฯลฯ) ท่ีทาํใหห้น่วยงาน
น้ีจดัการดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัคืออะไรบา้ง 

 
๓. ท่านไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย อะไรบา้ง และ

มีความรู้สึกต่อกิจกรรมนั้นๆ อยา่งไร 
 
๔. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร  ท่ีหน่วยงานน้ีให้ความสาํคญักบัเร่ืองความเสมอภาคหญิง

ชายและท่านคิดว่าเร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย เก่ียวขอ้งกบัต่อตวัท่านและองคก์รของท่านอยา่งไร 
 
๕. ท่านคิดว่าหน่วยงานน้ีควรจะดาํเนินการในเร่ืองใดอีกบา้งในอนาคตเพ่ือส่งเสริมความ

เสมอภาคหญิงชายใหป้ระสบความสาํเร็จมากข้ึน 
 
๖. ท่านคิดวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัใหก้ารทาํงานดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 
 
๗. ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานด้านความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย ไดแ้ก่ 
 
๘. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
  
 



๑๖๐ 
 

 

แนวการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดบักรมของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

๑. ขอใหท่้านกล่าวถึง นโยบาย ความเป็นมา โครงสร้าง และบทบาทหนา้ท่ีของสาํนกังาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ในการดาํเนินการดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย  

 
๒. ท่านพอใจกบัผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา มากนอ้ยเพียงใด 
 
๓. กรุณายกตวัอย่างความสําเร็จและความลม้เหลว ทั้งในส่วนของสาํนกังานฯ และของ

ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ 
 
๔. ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ/ความคาดหวงั ของสาํนกังานกิจการสตรีฯ ในการดาํเนินการดา้น

ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ไดแ้ก่อะไร 
 
๕. ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ/ ความคาดหวงั ต่อศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่อะไร 
 
๖. ปัจจัยท่ีจะทาํให้การดาํเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายประสบความ 

สาํเร็จ ไดแ้ก่อะไร 
 
๗. ปัญหาอุปสรรค ในการดาํเนินการไดแ้ก่อะไรบา้ง 
 
๘.  ขอให้กล่าวถึงความต้องการการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ (เช่น นโยบายรัฐ 

งบประมาณ) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือให้การดาํเนินการดา้นความเสมอภาคฯ ประสบ
ความสาํเร็จ 

 
๙. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 

แนวการสัมภาษณ์ผู้ปฏบัิติงาน ของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

๑. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มากน้อยเพียงใด 
และไดรั้บความรู้เหล่านั้น มาจากไหนเป็นสาํคญั 

 
๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของ

สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว 
 
๓. ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ของศูนย์

ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายในหน่วยงานของภาครัฐ 
 
๔. ขอใหย้กตวัอยา่งศูนยป์ระสานงานฯ ท่ีประสบความสาํเร็จ/ ลม้เหลว 
 
๕. ความสามารถในการขยายผลการดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย/การ

เผยแพร่ หรือ การชกัชวนใหผู้อ่ื้นตระหนกัและนาํไปประยกุตใ์ช ้
 
๖. ปัจจัยท่ีจะทําให้การดํา เนินการด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายประสบ

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่อะไร  
 
๗. ปัญหาอุปสรรค ในการดาํเนินการคืออะไร และมีแนวทางการแกไ้ขอยา่งไร 
 
๘. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
 

 
 



 



รายนามเจ้าหน้าที่สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวทีเ่ข้าศึกษาเรียนรู้ 
 

 
๑. นางนภาเพญ็  พุม่นิคม  นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการพิเศษ 

 กลุ่มการส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย 
๒. นางสาวสมร  ศรีศิริ      นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการพิเศษ   

 กลุ่มการส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย  
๓. นางณฐิัตา  วิจิตรตระการกลุ   นกัพฒันาสงัคมปฏิบติัการ กลุ่มการวิจยัและสารสนเทศ 
                                                        สาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๔. นายชยกร  วิทยาเวช                   นกัพฒันาสงัคมปฏิบติัการ 
                                    กลุ่มการส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย 
 
 
หมายเหตุ  
สาํหรับรายนามผูใ้หส้มัภาษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารดา้นความเสมอภาคหญิงชาย/ผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง หวัหนา้ศูนยแ์ละเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากการดาํเนินงาน
ของศนูยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ของศูนยป์ระสานงานฯ จาํนวน ๙ ศูนย ์
คณะผูว้ิจยัไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือได ้เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการนาํเสนอผลงานวิจยัวา่จะนาํเสนอ
ผลการวิจยัในภาพรวมเท่านั้น และรายช่ือของผูใ้หส้ัมภาษณ์ถือว่าเป็นความลบั จึงไม่สามารถ
เปิดเผยรายช่ือได ้
                                                      
 



 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    ผูอ้าํนวยการสาํนกักิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๒/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 
 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๓/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๔/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมชลประทาน 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๕/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๖/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมประมง 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๗/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมราชทณัฑ ์
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๘/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๙/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    เลขาธิการ ก.พ. 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๐/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมศิลปากร 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๑/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน   

 
เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ

ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๒/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    รองปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  

 
เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ

ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๓/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ

ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๔/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

 
เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ

ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 
 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๕/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

 
เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ

ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๖/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    ดร. เมทินี พงษเ์วช 

 
เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ

ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๗/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    ผศ.ดร. นาถฤดี  เด่นดวง 
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 
                                                                                                                            



 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ 
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        
ท่ี            พิเศษ  ๑๘/ ๒๕๕๓ 
วนัท่ี       ๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
เร่ือง    ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั 
เรียน    ดร. พรพรรณ  ภูมิภู  
 

เน่ืองดว้ยดิฉันไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวให้ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีดาํเนินการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายดีเด่น: ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีดีของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพ่ือหารูปแบบของศูนยป์ระสานดา้นความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

บดัน้ี การดาํเนินงานวิจยัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยั เพ่ือขอความเห็น
และขอ้เสนอแนะ อนัจะเป็นประโยชน์แก่สาํนกังานกิจการสตรีและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการ
สมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้งเมจิ ๑ 
(ชั้น ๑) โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสัมมนาการนําเสนอผลงานวิจยั ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร   แยม้นิล) 
 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 

 



 


