
 

ทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกการส่งเสรมิความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ 
 

นางรัตนา  สัยยะนิฐี 
 

การศึกษา เรื่อง “ทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาค 
หญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนวทาง  
การส่งเสริมและพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือน าผล
การศึกษาไปเป็นข้อเสนอทางนโยบายในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ  
วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method) ประกอบด้วยการส ารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก ่ผู้ปฏิบัติงานในกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในภาครัฐ ใน 19 กระทรวง 131 กรม ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
(CGEO) จ านวน 42 คน 2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย (GFP) 19 กระทรวง 131 กรม 4 หน่วยงานอิสระ จ านวน 137 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร (CGEO) 
จ านวน 5 คน จากหน่วยงานรัฐ 4 กระทรวง 5 กรม ขนาดตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 184 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษามี 2 เครื่องมือ ได้แก่ 1)  แบบส ารวจความคิดเห็น 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for The Social Science : 
SPSS) ในการประมวลผลข้อมูลแสดงจ านวน (number) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบด้วยค่า t-test และ F-test โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

  

ผลการศึกษา ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ด้านอายุ 

กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี มากที่สุด อายุสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 60 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 
26 ปี และอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 50.57 ปี ด้านสถานภาพสมรสเป็นผู้ที่สมรสแล้ว ด้านระดับ
ต าแหน่งพบว่ากลุ่มผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีและรอง
ปลัดกระทรวง ขณะที่กลุ่มหัวหน้าศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) ด ารงต าแหน่ง
อ่ืน ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ผลการศึกษาระยะเวลาในการท างานผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และหัวหน้าศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) ไม่เกิน 3 ปี มากที่สุด ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท างานฯ 
ของผู้บริหารฯ (CGEO) และหัวหน้าศูนย์ฯ (GFP) เท่ากับ 10 ปี ระยะเวลาในการท างานของผู้บริหารฯ (CGEO) 
และหัวหน้าศูนย์ฯ (GFP) เท่ากับ 8 – 9 เดือน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายไม่เกิน 3 ปี ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานฯสูงสุด เท่ากับ 3.5 ปี ค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดเท่ากับ 1 ปี และค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานฯ เท่ากับ 2.78 เดือน 
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2. ผลการศึกษาทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกลไกการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการศึกษาทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกลไกการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของผู้บริหารฯ (CGEO) และข้าราชการ  
ที่ปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ผลการศึกษาแต่ละด้านมีดังนี้  

2.1 ผลการศึกษาทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกลไกลการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐด้านอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ผลการศึกษาภาพรวมทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่กลไกการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐด้านอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในประเด็น CGEO มีบทบาทส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในองค์กรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่ วมกันระหว่างข้าราชการ
หญิงและชาย และการรับฟังและให้ค าปรึกษาแนะน าให้การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการเป็นไปตามหลัก
ความเสมอภาคหลักสิทธิมนุษยชน และมีบทบาทหน้าที่การสร้างเสริมด้านการท างานเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย 
ระหว่างส่วนราชการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2.2 ผลการศึกษาทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกลไกลความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในหน่ายงานภาครัฐด้านอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

ผลการศึกษาภาพรวมของการศึกษาทัศนะของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (CGEO) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน
ระดับมาก ในประเด็นการจัดท าแบบแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการติดตาม
ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 

2.3 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิง
ชาย (CGEO)  

ผลการศึกษาภาพรวมปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
หญิงชาย (CGEO) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ยกเว้นประเด็นการขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารตามวาระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก 
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2.4 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย (GFP)   

ผลการศึกษาภาพรวมปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย (GFP) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางทุกด้านเช่นกันยกเว้นในประเด็นการ
จ ัดตั ้งศ ูนย ์ประสานงานด ้านความเสมอภาคระหว ่างหญิงชาย ( GFP)  ให ้อยู ่ก ับงานบริหารบุคคล  
งานอ านวยการ ท าให้เกิดการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและภายในองค์กรเท่านั้น 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดีมาก และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง มากที่สุดในประเด็นหน่วยงาน
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ท าให้ไม่สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง   

2.5 ผลการศึกษาทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่อข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
กลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

ผลการศึกษาภาพรวมทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่อข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
กลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาคน 2) ด้าน
การพัฒนาองค์กร 3) ด้านการพัฒนากลไก ผลการศึกษามีดังนี้ 

ผลการศึกษาภาพรวมทัศนะข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่อข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
กลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ด้านการพัฒนาคน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับมาก
ในประเด็นการส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานให้ค านึงถึงหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
ประเด็นการเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานให้
มีสัดส่วนหญิงชายใกล้เคียงกัน การมอบหมายงานในลักษณะต่าง ๆ โดยให้โอกาสข้าราชการหญิงและชาย
ใกล้เคียงกัน การพัฒนาบุคลากร/การศึกษาต่อต่างประเทศ/การฝึกอบรม/การดูงานที่ให้โอกาสหญิ งชายเท่า
เทียมกัน รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากในประเด็น ควรมีแผนการประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาท
หญิงชายให้ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับบทบาทหญิงชาย 

ผลการศึกษาภาพรวมทัศนะข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่อข้อเสนอแนะของการส่งเสริมและพัฒนา
กลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ
มากโดยเฉพาะในประเด็นของควรก าหนด “นโยบายที่ชัดเจน” ในการด าเนินงานโดยเชิงนโยบายจาก CGEO 
ที่สามารถด าเนินงานเป็นรูปธรรม รองลงมากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับมากในประเด็นควรให้การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายผสมผสานเข้าไปในงาน/โครงการตามปกติที่ส่วนราชการ
ด าเนินการอยู่โดยเพิ่มประเด็นความเสมอภาคเข้าไปด้วย ยกเว้นประเด็นควรก าหนดให้การส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายเป็น “ตัวชี้วัด” ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน
กลาง 
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  ผลการศึกษาภาพรวมทัศนะข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่อข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ด้านการพัฒนากลไก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
ระดับมากทุกด้านโดยเฉพาะประเด็นของก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) ให้มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ควรสร้างแนวทางให้ข้าราชการและ
หน่วยงานค านึงถึงมุมมองด้านบทบาทหญิงชายในการก าหนดแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ได้แก่ 
วิเคราะห์บทบาทหญิงชาย วิเคราะห์ผลกระทบ ของโครงการที่มีต่อข้าราชการ และวิเคราะห์ผลกระทบ 
ของโครงการที่มีต่อประชาชนหญิงชาย 
 

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกับทัศนะของข้าราชการ 

ที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิ งชายในหน่วยงานภาครัฐ  
และทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่อข้อเสนอแนวทางการส่งเสริม และพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย ผลปรากฏ ดังนี้ 

3.1 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนะต่ออ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  (P=.003*)  

3.2 ระยะเวลาในการท างานผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายแตกต่างกันมีทัศนะของ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่อข้อเสนอแนวทางการส่งเสริม และพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย (GFP) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

3.3 ระยะเวลาในการท างานหัวหน้าศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายแตกต่าง
กันมีทัศนะต่อปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  (CGEO) 
และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  

3.4 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายแตกต่างกัน มี
ทัศนะต่ออ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  (GFP) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05   

ในส่วนของคุณสมบัติของการแต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) พบว่า 
3.5 การเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือเทียบเท่า หรือรอง

หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายแตกต่างกันมีทัศนะต่อปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและมีทัศนะต่อข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
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3.6 การอบรมหลักสูตร “บทบาทหญิงชายในกระแสหลักการพัฒนา และการผลักดันบทบาทหญิง
ชายเป็นกระแสหลัก”ภายในระยะ 1 ปี หรือในโอกาสแรกที่กระท าได้ แตกต่างกันมีทัศนะต่อปัญหาและ
อุปสรรคการด าเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย(CGEO) และศูนย์ประสานงาน 
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย(GFP)) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

 

4. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน

ภาครัฐ ทั้งในเชิงการปฏิบัติ การบริหาร และนโยบาย ดังนี้ 
4.1 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ควรส่งเสริมให้มีการติดตามการปฏิบัติ

ตามกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ของผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย (CGEO) และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย (GFP) ว่ามีความก้าวหน้าในประเด็นใดบ้าง และจะต้องส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นเพ่ิมเติมต่อไป  
เช่น องค์ความรู้ด้านความเสมอภาคหญิงชาย การบริหารงานบุคคล การจัดท าแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย เป็นต้น 

4.2 สค.ควรมีการติดตามผลการพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ทั้งด้ านการ
พัฒนาคน การพัฒนาองค์กร และการพัฒนากลไก ที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและแปรผลได้จริง เพ่ือที่จะ
สามารถน าผลการประเมินนี้ ไปก าหนดแนวทางการในแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และสามารถพัฒนา
ต่อยอดไปสู่การก าหนดนโยบายที่จะผลักดันให้การด าเนินงานด้านความเสมอภาคหญิงชายส าเร็จลุล่วง เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงาน และส านักงาน ก.พ. ตั้งไว้ได้ 

4.3 สค.ควรจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทหญิงชายในกระแสหลักการพัฒนา และการผลักดัน
บทบาทหญิงชายเป็นกระแสหลัก” อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลไกการ
ส่งเสริมความเสมอภหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักถึงความส าคัญ มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้กรอบคิดความเสมอภาคหญิงชายที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

4.4 ผู้บริหาร และผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงาน 
ควรสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมความเสมอภาคหญิงชายให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานให้ค านึงถึงหลักความ เสมอภาคระหว่างหญิงชาย ทั้งด้านการเลื่อนต าแหน่ง 
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน โดยให้มี สัดส่วนหญิงชาย
ใกล้เคียงกันรวมทั้ง การมอบหมายงานและการพัฒนาบุคลากร ก็ควรให้โอกาสข้าราชการหญิงและชายที่
ใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

4.5 หน่วยงานภาครัฐควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ระหว่างผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) 
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ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)  
และบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจงานด้านนี้  

4.6 หน่วยงานควรมีแผนประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาทหญิงชาย เพ่ือให้ข้าราชการในหน่วยงานได้  
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย และส่งเสริมให้ข้าราชการของหน่วยงานบรรจุแนวคิดการท างาน
ด้านความเสมอภาคหญิงชายเข้าไปในการจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน หรืออาจน าประเด็น
ความเสมอภาคหญิงชาย เข้ามาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเสนอของบประมาณในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับอนุสัญญาต่างๆ ด้านความเสมอภาคหญิงชาย ที่ประเทศไทยได้
ลงนาม หรือเป็นสมาชิก ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจด้านความเสมอภาคหญิงชายนี้  
อาจเป็นเส้นทางหนึ่งที่เปิดพ้ืนที่ให้ภาครัฐของไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศ 

4.7 หน่วยงานควรมีการศึกษาวิจัยด้านแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพ่ิมเติม  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการน านโยบายการพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  
ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.8 ควรมีการแลกเปลี่ยนและบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงาน ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนงาน และจัดสรรงบประมาณด้านความเสมอภาคหญิงชาย ที่มีความ
ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาได้ 

4.9 ควรส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลจ าแนกเพศหญิงชายของ CGEO และ GFP 
4.10 สค. ควรผลักดันให้มีการก าหนดให้มี KPI ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการพัฒนาองค์กรนั้น 
4.12 ภาครัฐควรต้องท างานร่วมกับภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาที่มีบุคลากรที่สนใจ 

ในเรื่อง ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยจะต้องมีภารกิจ วิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย และแผนงานการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือการขับเคลื่อนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 


