การสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ความเปนมา
ประเทศไทยตองปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาความรวมมือระหวางประเทศไดแก
1. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention On The Elimination
of all Form of Discrimination Against Women - CEDAW) คือ กฎหมายระหวางประเทศที่ประกันสิ
นสิทธิ
มนุษยชนของสตรี วาจะไมถูกกีดกัน หรือไดรับการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และยังเปนหลักการ
ขั้นพื้นฐานในรัฐภาคีใชในการดําเนินงาน เพื่อสงเสริม คุมครอง และพิทักษสิทธิมนุษยชนของสตรีใหเกิดขึ้น
อยางแทจริง
• ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญา CEDAW เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528
• วัตถุประสงคของอนุสัญญา เพื่อใหรัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการดําเนินงาน เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งมวลตอสตรี
• หลักการของอนุสัญญา ประกอบดวย ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ พันธกิจของรัฐ
2. ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี ป พ.ศ. 2538
• จากการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องของสตรี ครั้งที่ 4 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อเดือนกันยายน 2538 ไดมีการรับรองปฏิญญาปกกิ่ง และแผนปฏิบตั ิการเพื่อความกาวหนา
ของสตรี (Beijing Declaration and Platform for Action) ที่ไดระบุถึงประเด็นปญหาของสตรีในดานตาง ๆ
อาทิ ปญหาความยากจน การศึกษา สุขภาพอนามัย สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
แผนปฏิบัติการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศสมาชิกสหประชาติรวมันดําเนินการแก
นการแกไขปญหาของ
สตรี
ประเทศไทยไดประกาศเจตนารมยอยางชัดเจน และยืนยันถึงพันธกรณีที่จะดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการดังกลาว เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและเปนพื้นฐานในการลดความไมเสมอภาค
ระหวางบุรษุ และสตรี อีกทั้งเปนการเรงรัดสงเสริมความกาวหนาของสตรีไทย โดยบูรณาการเขาใน
แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544)
3. เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGS)
• องคการสหประชาชาติ จัดประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ ณ สํานักงานใหญ
กรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน 2543 มีประเทศสมาชิกเขารวมประชุม 189 ประเทศผูนํา
ประเทศดังกลาวรวมรับรองประกาศแหงสหัสวรรษ โดยรวมกันกําหนดแนวทางและเปาหมายในอนาคต
ที่จะลดชองวางจากผลของการพัฒนา และมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาคน ภายในป พ.ศ. 2533 – 2558
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และตองปฏิบตั ิตามหลักการในประเทศ ไดแก
1. แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
• เปาประสงค สังคมไทยเปนสังคมที่มีความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
• วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหญิงและชายใหมีมคี วามรูความเขาใจ เกี่ยวกับศักดิ์ศรีและคุณคา
ความเปนมนุษยและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
• ยุทธศาสตรหลัก คือ การเสริมสรางและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 31 กรกฎาคม 2544 ใหทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายให
ผูบริ
 บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือ ระดับรองอธิบดี ขึ้นไปจํานวน 1 คน เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chife Gender Equality Officer หรือ CGEO) ในหนวยงาน รวมทั้ง
มอบหมายใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง ทําหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
(Gender Focal Point หรือ GFP) และจัดทําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน สศอ.
สศอ. ดําเนินการแลวโดย
♣ 1. มีคําสั่งแตงตั้ง นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนผูบริหารดานการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (CGEO) และเปนประธานกรรมการกํากับ
ดูแลงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
♣ 2. มอบหมายให สํานักงานเลขานุการกรม เปนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย โดยมีเลขานุการกรมเปนหัวหนาศูนยฯ
♣ 3. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายประกอบดวย
ผูแทนทุกสํานัก/กอง
♣ 4. จัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
แผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน สศอ. (2550-2554)
วิสัยทัศน
“ เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สงเสริมบทบาทและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ของผูรับบริการ และเจาหนาที
าที่ภายในองคกร ”
เปาหมาย
- ผูรับบริการไดรับการบริการอยางเสมอภาค
- มีการจัดการความรูเรื่องบทบาทหญิงชายและนําไปสูก ารปฏิบัติ
- เจาหนาที่ทกุ ระดับในองคกรไดรับการสงเสริมความเสมอภาคในทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ อยางเทาเทียมกัน
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กลยุทธหลัก
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการบริหาร
1.) กําหนดนโยบายอุตสาหกรรมโดยแผนงาน/โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมีมิมติ ิดานการ
กิจกรรม
พัฒนาเสริมสรางบทบาทหญิงชาย
2.) เพิ่มประเด็นการศึกษาวิจยั เชิงเปรียบเทียบศักยภาพในการแขงขันระหวางอุตสาหกรรม
ไทยกับตางประเทศทางดานการพัฒนาเสริมสรางบทบาทหญิงชายในภาคอุตสาหกรรม
2. การศึกษา และการฝกอบรม
1.) จัดฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
กิจกรรม
2.) จัดทําฐานขอมูลจําแนกเพศผูรับบริการ
3. เจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายในสังคม
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ ความรูเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายในเอกสารเผยแพรหรื
หรือ
ลงเว็ปไซตของ
ของ สศอ.
กลยุทธรอง
1. ดานการพัฒนาขาราชการ
1.) พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานทั้ง หญิงชาย อยางเทาเทียมกันโดย จัดฝกอบรมสัมมนา/
กิจกรรม
ศึกษาดูงาน เพือ่ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบับตั ิงาน การบริหารจัดการดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
โดยไมเลือกปฏิบัติ
2.) สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
2. ดานการพัฒนากลไก ในการบริหารและการปฏิบัตงิ านใหเหมาะสม
กิจกรรม
ทบทวนรายชือ่ และจัดทําขอเสนอแนะขององคคณะตางๆ อยางเหมาะสมตามบทบาทและ
ความเสมอภาค
3. ดานขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย
1.) สรางฐานขอมูลแยกเพศของเจาหนาทีท่ ุกระดับใน สศอ.
กิจกรรม
2.) เผยแพรใหผูปฏิบัติรับทราบ และมีความรูเรื่องมิติหญิงชายอยางเปนทางการและ
ตอเนื่อง เชน โปสเตอร เสียงตามสาย เอกสารเผยแพรอบรม/ดูงานเรื่องมิติหญิงชาย
4. ดานการสรางเครือขาย
1.) เขารวมประชุม/สัมมนาในเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย กับหนวย
กิจกรรม
งานภายในและภายนอก
♣ 5. รายงานผลการดําเนินการตามแผนแมบทฯ ใหสํานักงาน ก.พ.ทราบภายในวันที
นที่ 31 มกราคม
ของทุกป
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

