
 

 
 
 

การสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

ความเปนมา 

ประเทศไทยตองปฏิบตัติามพันธะสัญญาความรวมมือระหวางประเทศไดแก 
  11. . อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทกุรูปแบบอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทกุรูปแบบ ( (CCoonnvveennttiioonn  OOnn  TThhee  EElliimmiinnaattiioonn  
ooff  aallll  FFoorrmm  ooff  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn  --  CCEEDDAAWW))    คือ กฎหมายระหวางประเทศที่ประกัคือ กฎหมายระหวางประเทศที่ประกันสิทธินสิทธิ
มนุษยชนของสตรี วาจะไมถูกกีดกนั หรือไดรับการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และยังเปนหลักการ      มนุษยชนของสตรี วาจะไมถูกกีดกนั หรือไดรับการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และยังเปนหลักการ      
ขั้นพื้นฐานในรัฐภาคีใชในการดําเนินงาน เพื่อสงเสริม คุมครอง และพทิักษสิทธิมนษุยชนของสตรีใหเกดิขึ้นขั้นพื้นฐานในรัฐภาคีใชในการดําเนินงาน เพื่อสงเสริม คุมครอง และพทิักษสิทธิมนษุยชนของสตรีใหเกดิขึ้น
อยางแทจริงอยางแทจริง  

    ••    ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญา ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญา CCEEDDAAWW  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 8 8 กันยายน กันยายน 25282528  

    ••  วัตถุประสงคของอนุสัญญา เพื่อใหรัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการ  วัตถุประสงคของอนุสัญญา เพื่อใหรัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการดําเนินงาน เพื่อขจัดการเลอืกปฏิบัติทั้งมวลตอสตรีกําหนดนโยบายและมาตรการดําเนินงาน เพื่อขจัดการเลอืกปฏิบัติทั้งมวลตอสตรี  

    ••  หลักการของอนุสัญญา ประกอบดวย ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ พันธกิจของรั  หลักการของอนุสัญญา ประกอบดวย ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ พันธกิจของรัฐฐ  

  22. . ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี ป พปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี ป พ..ศศ. . 25382538  

    ••  จากการประชุมระดับโลกวาดวยเร่ืองของสตรี คร้ังที่   จากการประชุมระดับโลกวาดวยเร่ืองของสตรี คร้ังที่ 4 4 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ    ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ    
ประชาชนจีน  เมื่อเดือนกนัยายน ประชาชนจีน  เมื่อเดือนกนัยายน 2538 2538 ไดมีการรับรองปฏิญญาปกกิ่ง  และแผนปฏิบตัิการเพื่อความกาวหนาไดมีการรับรองปฏิญญาปกกิ่ง  และแผนปฏิบตัิการเพื่อความกาวหนา
ขอของสตรี  งสตรี  ((BBeeiijjiinngg  DDeeccllaarraattiioonn  aanndd  PPllaattffoorrmm  ffoorr  AAccttiioonn))  ที่ไดระบุถึงประเด็นปญหาของสตรีในดานตาง ๆ ที่ไดระบุถึงประเด็นปญหาของสตรีในดานตาง ๆ 
อาทิ ปญหาความยากจน การศึกษา สุขภาพอนามัย สิทธิมนุษยชน การมสีวนรวมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ อาทิ ปญหาความยากจน การศึกษา สุขภาพอนามัย สิทธิมนุษยชน การมสีวนรวมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการดังกลาวมวีัตถุประสงคเพื่อใหประเทศสมาชิกสหประชาติรวมันดําเนิแผนปฏิบัติการดังกลาวมวีัตถุประสงคเพื่อใหประเทศสมาชิกสหประชาติรวมันดําเนินการแกไขปญหาของนการแกไขปญหาของ
สตรีสตรี  
    ประเทศไทยไดประกาศเจตนารมยอยางชดัเจน และยนืยนัถึงพันธกรณทีี่จะดําเนินการ   ประเทศไทยไดประกาศเจตนารมยอยางชดัเจน และยนืยนัถึงพันธกรณทีี่จะดําเนินการ   
ตามแผนปฏิบัติการดังกลาว เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและเปนพื้นฐานในการลดความไมเสมอภาคตามแผนปฏิบัติการดังกลาว เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและเปนพื้นฐานในการลดความไมเสมอภาค
ระหวางบุรุษและสตรี อีกทั้งเปนการเรงรัดสงเสริมความกาวหนาระหวางบุรุษและสตรี อีกทั้งเปนการเรงรัดสงเสริมความกาวหนาของสตรีไทย โดยบรูณาการเขาในของสตรีไทย โดยบรูณาการเขาใน
แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่8 8 ((พพ..ศศ..2540 2540 –– 2544 2544))  

  33. . เปาหมายการพัฒนาแหงเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ สหัสวรรษ ((MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  --  MMDDGGSS))  

    ••  องคการสหประชาชาติ  จดัประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ ณ สํานักงานใหญ             องคการสหประชาชาติ  จดัประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ ณ สํานักงานใหญ                 
กรุงนิวยอรค  สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกนัยายน กรุงนิวยอรค  สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกนัยายน 2543  2543  มีประเทศสมาชิกเขารวมประชุม  มีประเทศสมาชิกเขารวมประชุม  189  189  ประเทศผูนําประเทศผูนํา
ประเทศดังกลาวรวมรับรองประกาศแหงสหัสวรรษ  โดยรวมกันกําหนดแนวทางและเปาหมายในอนาคต       ประเทศดังกลาวรวมรับรองประกาศแหงสหัสวรรษ  โดยรวมกันกําหนดแนวทางและเปาหมายในอนาคต       
ที่จะลดชองวางจากผลของการพัฒนา  และมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาคน  ภาที่จะลดชองวางจากผลของการพัฒนา  และมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาคน  ภายในป พยในป พ..ศศ. . 2533 2533 –– 2558   2558    
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และตองปฏบิตัิตามและตองปฏบิตัิตามหลักการในประเทศหลักการในประเทศ  ไดแก  ไดแก  
11..  แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 10 ((พพ..ศศ. . 2550 2550 ––  25542554))  

••  เปาประสงค สังคมไทยเปนสังคมที่มีความเสมอภาคระหวางหญิงชาย    เปาประสงค สังคมไทยเปนสังคมที่มีความเสมอภาคระหวางหญิงชาย    

••  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหญิงและชายให  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหญิงและชายใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัศักดิ์ศรีและคุณคามีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัศักดิ์ศรีและคุณคา  
ความเปนมนษุยและความเสมอภาคระหวางหญิงชายความเปนมนษุยและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  

    ••  ยุทธศาสตรหลัก คือ การเสริมสรางและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย  ยุทธศาสตรหลัก คือ การเสริมสรางและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย  
  22. . มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ 31  31  กรกฎาคม กรกฎาคม 2544  2544  ใหทุกกระทรวง ทบวง กรม  มอบหมายใหใหทุกกระทรวง ทบวง กรม  มอบหมายให                                
ผูผูบริหารระดับรองปลัดกระทรวง  หรือ ระดับรองอธิบดี ขึ้นไปจํานวน บริหารระดับรองปลดักระทรวง  หรือ ระดับรองอธิบดี ขึ้นไปจํานวน 1 1 คน เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารคน เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย ((CChhiiffee  GGeennddeerr  EEqquuaalliittyy  OOffffiicceerr  หรือ   หรือ CCGGEEOO) ) ในหนวยงาน  รวมทั้งในหนวยงาน  รวมทั้ง
มอบหมายใหหนวยงานระดบัสํานักมอบหมายใหหนวยงานระดบัสํานัก//กอง ทําหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอกอง ทําหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ภาคระหวางหญิงชาย 
((GGeennddeerr  FFooccaall  PPooiinntt หรือ  หรือ GGFFPP))  และจัดทาํแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน สศอ  และจัดทาํแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน สศอ..  

สศอ. ดําเนินการแลวโดยดําเนินการแลวโดยสศอ.   

  ♣♣  1  1.  .  มีคําส่ังแตงตั้ง นายณฐัพล  ณัฏฐสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม   มีคําส่ังแตงตั้ง นายณฐัพล  ณัฏฐสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม   
เปนผูบริหารดานการเสริมสรางความเเปนผูบริหารดานการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สมอภาคระหวางหญิงชาย ((CCGGEEOO)) และเปนประธานกรรมการกํากับ  และเปนประธานกรรมการกํากับ 
ดูแลงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายดูแลงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  

  ♣♣  2  2.  .  มอบหมายให สํานักงานเลขานุการกรม  เปนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวาง  มอบหมายให สํานักงานเลขานุการกรม  เปนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวาง  
หญิงชาย   โดยมีเลขานุการกรมเปนหวัหนาศูนยฯหญิงชาย   โดยมีเลขานุการกรมเปนหวัหนาศูนยฯ  

♣♣  3  3.  .  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดแูลงานแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดแูลงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายประกอบดวยดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายประกอบดวย  
ผูแทนทุกสํานกัผูแทนทุกสํานกั//กองกอง  

♣♣  4  4.  .  จัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายจัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  
 

แผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน  สศอสศอ.   (.   (25502550--25542554)) 
  

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  
                ““      เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สงเสริมบทบาทและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สงเสริมบทบาทและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย         
ของผูรับบริการ และเจาหนของผูรับบริการ และเจาหนาที่ภายในองคกราที่ภายในองคกร  ””    

เปาหมายเปาหมาย  

    --    ผูรับบริการไดรับการบริการอยางเสมอภาค      ผูรับบริการไดรับการบริการอยางเสมอภาค        
    --    มีการจัดการความรูเร่ืองบทบาทหญิงชายและนําไปสูการปฏิบัติมีการจัดการความรูเร่ืองบทบาทหญิงชายและนําไปสูการปฏิบัติ  
  --    เจาหนาที่ทกุระดับในองคกรไดรับการสงเสริมความเสมอภาคในทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเจาหนาที่ทกุระดับในองคกรไดรับการสงเสริมความเสมอภาคในทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ อยางไดรับการพัฒนาศักยภาพ อยางเทาเทยีมกนัเทาเทยีมกนั 
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 กลยุทธหลักกลยุทธหลัก  
 

11. . การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ และการบริหารการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ และการบริหาร  

กิจกรรมกิจกรรม  11.)  .)  กําหนดนโยบายอุตสาหกรรมโดยกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมโดยแผนงานแผนงาน//โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมีมิติดานการมิติดานการ  
พัฒนาเสริมสรางบทบาทหญิงชายพัฒนาเสริมสรางบทบาทหญิงชาย  

22.)  .)  เพิ่มประเดน็การศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทยีบศักยภาพในการแขงขันระหวางอุตสาหกรเพิ่มประเดน็การศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทยีบศักยภาพในการแขงขันระหวางอุตสาหกรรมรม  
ไทยกับตางประเทศทางดานการพัฒนาเสรมิสรางบทบาทหญิงชายไทยกับตางประเทศทางดานการพัฒนาเสรมิสรางบทบาทหญิงชายในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรม  

  22. . การศึกษา และการฝกอบรมการศึกษา และการฝกอบรม  

กิจกรรมกิจกรรม  11.)  .)  จัดฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมจัดฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม  
22.)  .)  จัดทําฐานขอมูลจําแนกเพศผูรับบริการจัดทําฐานขอมูลจําแนกเพศผูรับบริการ  

33. . เจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายในสังคมเจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายในสังคม  

กิจกิจกรรมกรรม  ประชาสัมพันธ ความรูเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชายในเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ความรูเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชายในเอกสารเผยแพรหรือ  หรือ    
ลงลงเว็ปไซตเว็ปไซตของ  สศอของ  สศอ..  

  

11.  .  ดานการพฒันาขาราชการดานการพฒันาขาราชการ  

กลยุทธรอกลยุทธรองง  

กิจกรรมกิจกรรม  11.) .) พัฒนาศกัยภาพของผูปฏิบัติงานทั้ง หญิงชาย อยางเทาเทียมกนัโดย จัดฝกอบรมสัมมนาพัฒนาศกัยภาพของผูปฏิบัติงานทั้ง หญิงชาย อยางเทาเทียมกนัโดย จัดฝกอบรมสัมมนา//  
ศึกษาดูงาน เพือ่เพิ่มพูนทักษะในการปฏิศึกษาดูงาน เพือ่เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน  การบรหิารจัดการดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม บัติงาน  การบรหิารจัดการดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม   
โดยไมเลือกปฏิบัติโดยไมเลือกปฏิบัติ  

    22.)  .)  สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต   

22.  .  ดานการพฒันากลไก ในการบริหารและการปฏิบัตงิานใหเหมาะสมดานการพฒันากลไก ในการบริหารและการปฏิบัตงิานใหเหมาะสม  
กิจกรรมกิจกรรม  ทบทวนรายชือ่และจัดทําขอเสนอแนะขององคคณะตางทบทวนรายชือ่และจัดทําขอเสนอแนะขององคคณะตางๆๆ อยางเหมาะสมตามบทบาทและ อยางเหมาะสมตามบทบาทและ

ความเสมอภาคความเสมอภาค  
33.  .  ดานขอมูลดานขอมูลและองคความรูเก่ียวกับบทบาทหญิงชายและองคความรูเก่ียวกับบทบาทหญิงชาย    
กิจกรรมกิจกรรม  11.)  .)  สรางฐานขอมูลแยกเพศของเจาหนาทีทุ่กระดับใน สศอสรางฐานขอมูลแยกเพศของเจาหนาทีทุ่กระดับใน สศอ. .     

22.)  .)  เผยแพรใหผูปฏิบัติรับทราบ และมีความรูเร่ืองมิติหญิงชายอยางเปนทางการและเผยแพรใหผูปฏิบัติรับทราบ และมีความรูเร่ืองมิติหญิงชายอยางเปนทางการและ  
ตอเนื่องตอเนื่อง    เชนเชน  โ  โปสเตปสเตอร เสียงตามสาย เอกสารเผยแพรอบรมอร เสียงตามสาย เอกสารเผยแพรอบรม//ดูงานเรื่องมิติหญิงชายดูงานเรื่องมิติหญิงชาย  

44.  .  ดานการสรางเครือขายดานการสรางเครือขาย  
กิจกรรมกิจกรรม  11.)  .)  เขารวมประชุมเขารวมประชุม//สัมมนาในเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย กับหนวยสัมมนาในเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย กับหนวย  
งานภายในและภายนอก งานภายในและภายนอก   

♣♣  5  5.  .  รายงานผลการดําเนนิการตามแผนแมบทฯ ใหสํานักงาน กรายงานผลการดําเนนิการตามแผนแมบทฯ ใหสํานักงาน ก..พพ..ทราบภายในวัทราบภายในวันที่ นที่ 31 31 มกราคม มกราคม   
ของทุกป ของทุกป   

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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