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แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กรมอุตุนิยมวิทยา
1. ที่มา
1.1 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)
สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการ
ประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน
(1) กล่าวถึงคาจากัดความของคาว่า "การเลือกปฏิบัติต่อสตรี" (discrimination against women)
พันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการที่รัฐภาคีต้องดาเนินการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี มาตรการเร่งด่วน
ชั่วคราวเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีอย่างแท้จริงซึ่ งจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ การปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีและการปราบปรามการลักลอบค้า และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี
(2) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมื องและการดารงชีวิต (public life)
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งที่สาคัญ ความ
เท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา
(3) กล่าวถึงการที่สตรีจะได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความเท่าเทียมกันในด้า นสิทธิและ
โอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ทางาน
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และหลังคลอดบุตร การที่รัฐภาคีจะ
ประกันความเป็นอิสระของสตรีด้านการเงินและความมั่นคงด้านสังคมและการให้ความสาคัญแก่สตรีในชนบท
ทั้งในด้านแรงงานและความเป็นอยู่
(4) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่งและ
กฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล
(5) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลื อกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พันธกรณีในการ
จัดทารายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการมีส่วนร่วมของทบวงชานัญพิเศษที่
เกี่ยวข้อง
(6) กล่าวถึงการมิให้ตีความข้อบทของอนุสัญญาที่จะขัดต่อกฎหมายภายในที่ดาเนินการมากกว่าที่
กาหนดไว้ในอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ การนาพันธกรณีไปปฏิบัติในระดับประเทศ การ
เปิดให้ลงนามและกระบวนการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา การแก้ไขอนุสัญญา เงื่อนไขการมีผลบังคับใช้ของ
อนุสัญญา การตั้งข้อสงวน การขัดแย้งในการตีความระหว่างรัฐภาคี
(ที่มาของข้อมูล : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th)
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1.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 141 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 เรื่อง พิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก รูปแบบ และการดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
สาระสาคัญ
- ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดีขึ้นไป
จานวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender
Equality Officer-CGEO) ในหน่วยงาน
- ให้ทุกกระทรวง ทบวง และกรม มอบหมายหน่วยงานระดับสานัก/กอง ทาหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender Focal Point-GFP)
และจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงาน
- ให้สานักงาน ก.พ. กาหนดคุณสมบัติ อานาจหน้าที่ของผู้ที่จะดารงตาแหน่ง CGEO และบทบาท
ของ GFP
1.3 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 3 ลงวัน ที่ 11 เมษายน 2545 เรื่อง การกาหนด
คุณสมบัติ อานาจหน้าที่ของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และบทบาทหน้าที่ของศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)
1.3.1 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
(1) ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างข้าราชการหญิงและชายโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนแม่บทของส่วนราชการ
(2) ริเริ่มและจัดให้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจแนวคิด บทบาทหญิงชายให้กับข้าราชการ
เพื่อให้เกิดความตระหนัก และผสมผสานแนวคิดเรื่องบทบาทหญิงชายในการทางาน
ของข้าราชการในส่วนราชการ
(3) ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังและให้คาแนะนาปรึกษาแนะนาในการบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการเป็นไปตามหลักความเสมอภาค หลักสิทธิมนุษยชน และมติ ก.พ.
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 7 ลงวันที่ 18 กันยายน 2543 เรื่อง
แนวทางการส่ ง เสริ ม และสร้ า งความสเมอภาคระหว่ า งหญิ ง และชายในการ
บริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
(4) สร้างเครือข่ายการดาเนินการเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายระหว่างส่วนราชการ เพื่อ
ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย และจัด
กิจกรรมร่วมกันต่อไป
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(5) กากับ ดูแลการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย เพื่อติดตามและรายงานผลการดาเนินการเรื่องนี้ต่อไป
1.3.2 กาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือเทียบเท่า
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตร “บทบาทหญิงชายในกระแสหลักการพัฒนา และการผลักดัน
บทบาทหญิ ง ชายเป็ น กระแสหลั ก ” (Gender Mainstreaming and Gender
Advocacy) ของส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม และประสานงานสตรี แห่ ง ชาติ
(สกส.) ตามที่ส านั กงาน ก.พ. รับรอง ในโอกาสแรกที่กระทาได้ ทั้งนี้ไม่ควรเกิ น
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
1.3.3 การดาเนินการของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(1) ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ มอบหมายให้ มี ห น่ ว ยงานภายในท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแต่ละหน่วยงาน
(2) ให้ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้แก่ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผน
แม่ บ ทด้ า นการส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคระหว่ า งหญิ ง ชาย รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ประเมินผลและจัดทารายงานการดาเนินการด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิง
ชาย และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของส่วนราชการ
(3) ให้ทุกส่วนราชการ ตั้งคณะกรรมการกากับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย เพื่อทาหน้าที่กากับ ดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินการของศูนย์
ประสานงานด้า นความเสมอภาคระหว่า งหญิงชาย โดยมีผู้ บริห ารด้า นการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชายเป็นประธาน และมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
1.3.4 กาหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย และการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายตามแผนแม่บทของส่วนราชการ ภายในวันที่ 31
มกราคม ของทุกปี
1.4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 4 บัญญัติว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุ
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วิสัยทัศน์ “สร้างสังคมเสมอภาค ปราศจาการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วม
สร้างชาตินาสมัย”
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมใน
ประเด็นเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแก่
สตรีทุกกลุ่ม และทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการ
พัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผล
และเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 4
กาหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัย
เสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือและ
เยียวยา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างความเข้มแข็งของกลไกและ
กระบวนการพัฒนาสตรี

• กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเจตคติของคนไทยด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย
• กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสื่อ
• กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและปรับเจตคติสาหรับเด็กและ
เยาวชน
•
•
•
•

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพที่มั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความมั่นคงและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและ
กระบวนการตัดสินใจ
• กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสุขภาพ สุขภาวะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
• กลยุทธ์ที่ 2 กาหนดเงื่อนไขการพัฒนาสตรีเข้าสู่แผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
• กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาสตรีและ
ความเสมอภาค
• กลยุทธ์ที่ 1 ลดและขจัดความรุนแรงต่อสตรี
• กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและจัดการศึกษาวิจัยและสร้างคองค์ความรู้
เกี่ยวกับการลดความรุนแรงและการพิทักษ์สิทธิ
• กลยุทธ์ที่ 3 ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้
• กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสาหรับสตรีเพื่อเข้าสู่สังคม
สูงอายุ
•
•
•
•

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพพัฒนาสตรี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
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2. การดาเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของกรมอุตุนิยมวิทยา
CGEO
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ
(คาสั่ง อต. ที่ 97/2558)
คณะกรรมการกากับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(คาสั่ง อต. ที่ 511/2560)
GFP
คณะทางานศูนย์ประสานงาน ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(คาสั่ง อต. ที่ 510/2560)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
1.1) ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีใน
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างข้าราชการหญิงและชายโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของส่วนราชการ
1.2) ริเริ่มและจัดให้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจแนวคิด บทบาทหญิงชายให้กับข้าราชการ
เพื่อให้เกิดความตระหนัก และผสมผสานแนวคิดเรื่องบทบาทหญิงชายในการทางานของข้าราชการในส่วน
ราชการ
1.3) ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังและให้คาแนะนาปรึกษาแนะนาในการบริหารงานบุคคลของ
ส่วนราชการเป็นไปตามหลักความเสมอภาค หลักสิทธิมนุษยชน และมติ ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร 0708.1/ว 7 ลงวันที่ 18 กันยายน 2543 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสร้างความสเมอภาคระหว่างหญิง
และชายในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
1.4) สร้างเครือข่ายการดาเนินการเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายระหว่างส่วนราชการ เพื่อร่วมมือ
กันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย และจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป
1.5) กากับ ดูแลการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
เพื่อติดตามและรายงานผลการดาเนินการเรื่องนี้ต่อไป
(ตามหนังสือหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545)
(2) คณะกรรมการกากับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
กากับ ดูแล และให้ คาแนะนาการดาเนิ นการของศู นย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย
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(3) คณะทางานศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)
1.1) จัดทาแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1.2) นาแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เสนอให้คณะกรรมการ
กากับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายพิจารณา
1.3) ดาเนินการให้แก่ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผน
แม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
1.4) ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานการดาเนินการด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัย ร่วมสร้างองค์กรนาสมัย
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
2. เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และก้าวทันเทคโนโลยี
3. พัฒนาเครื่องมือหรือกลไกเพื่อการพัฒนาสตรี
ยุทธศาสตร์ : 1.
2.
3.
4.
ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้าง
เจตคติด้าน
ความเสมอภาค
หญิงชาย

เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคหญิงชาย
เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และก้าวทันเทคโนโลยี
ป้องกัน เฝ้าระวัง ลด และขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสตรี ช่วยเหลือ และเยียวยา
พัฒนากลไกหรือกระบวนการเพื่อพัฒนาสตรี
กลยุทธ์

1.1 สร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
บทบาทความเสมอ
ภาคหญิงชายรวมทัง้
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี

เป้าประสงค์
1.1.1 เพื่อให้หญิงชาย
รู้บทบาทหน้าที่และ
แนวทางปฏิบัติ ที่
ส่งเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชายยอมรับ
และให้โอกาสสตรี ใน
การมีส่วนร่วมในด้าน
ต่าง ๆ เท่าเทียม
เพศชาย สตรีมีความรู้
ความสามารถ และ
บทบาทในการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

ตัวชี้วัด
- จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนา
บทบาทสตรีและ
ความเสมอภาคหญิง
ชาย

61
5

ค่าเป้าหมาย
62
63
5
5

64
5

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
(ล้านบาท)
0.0500
- โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านบทบาทสตรีและ
ส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย เช่น อบรม/
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
บทความ/ความรู้เกี่ยวกับ
ความเสมอ ภาคหญิงชาย
และการพัฒนาสตรี จัด
หนังสือ/วารสารที่เกี่ยวกับ
สตรีในห้องสมุดเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรู้
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
กจ. สอ. ปส.
กอง ศูนย์
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กลยุทธ์
1.2 เปิดโอกาสให้
สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานทัดเทียม
กับเพศชาย

1.3 เปิดโอกาสให้
สตรีภาคประชาชน
เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ทาง
อุตุนิยมวิทยา
2. เพิ่มบทบาท
2.1 พัฒนาทักษะ
การมีส่วนร่วม สมรรถนะของสตรีให้
และพัฒนา
มีความรู้
คุณภาพชีวิต
ความสามารถ และ
สตรีให้มีความ ทักษะที่สอดคล้อง
มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมกับหน้าที่
และก้าวทัน
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
61
20

ค่าเป้าหมาย
62
63
20
20

64
20

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
(ล้านบาท)
0.0500
- จัดให้สตรีเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกรม
อุตุนิยมวิทยา

ผู้รับผิดชอบ

1.2.1 สตรีมีบทบาทใน
การสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน และ
เปิดโอกาสให้สตรีได้
เข้ามามีบทบาทใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน
1.3.1 สตรีภาค
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในภารกิจ/
กิจกรรมของกรม
อุตุนิยมวิทยา

- ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่เพศหญิงที่
เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน

กอง ศูนย์ พร.
ตส.

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นเพศหญิง

20

20

20

20

0.1000

- โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอด
ความรู้/สร้างเครือข่าย/
กิจกรรมต่าง ๆ ทาง
อุตุนิยมวิทยา

กอง ศูนย์

2.1.1 เจ้าหน้าที่เพศ
หญิงได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ
สมรรถนะอย่างทั่วถึง
และก้าวทันเทคโน
โลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

- ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่
เพศหญิงที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/
ทักษะ/
สมรรถนะ

20

20

20

20

0.5000

- โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา

สอ. กอง ศูนย์
พร. ตส.
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
61
5

ค่าเป้าหมาย
62
63
5
5

64
5

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
0.0500
- โครงการเสริมสร้าง
กอง ศูนย์
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
งาน เช่น กิจกรรมเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ
กายและใจ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เป็นต้น
0.0500
- โครงการรับผิดชอบต่อ กอง ศูนย์
สังคม (CSR)/การมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน

2.2 ส่งเสริมให้สตรีมี
สุขภาพที่ดีทั้งกายและ
ใจ มีความสมดุลใน
การใช้ชีวิตทั้งด้าน
ครอบครัว การทางาน
และสังคม

2.2.1 ส่งเสริมให้สตรี
ดาเนินชีวิตได้อย่าง
พอเพียง สมเหตุสมผล
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี

- จานวนกิจกรรม
ในการเสริมสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
งานทีส่ ตรีมีส่วนร่วม

2.3 ส่งเสริมให้สตรี มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)/การ
มีส่วนร่วมช่วยเหลือ
ชุมชน
2.4 เปิดโอกาสให้
สตรีมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง

2.3.1 ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ของกรม
ที่เป็นเพศหญิงมี
บทบาทในการ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
สังคม
2.4.1 ส่งเสริมให้สตรีมี
บทบาททางการเมือง
ตามสิทธิหน้าที่
พลเมืองที่ดี

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นเพศหญิง

20

20

20

20

- จานวนข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเมือง
ที่มีการเผยแพร่

3

3

3

3

-

- จานวนกฎ/
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/
ข้อบังคับของกรม

5

5

5

5

-

2.5 พัฒนามาตรการ/ 2.5.1 มีมาตรการ
แนวทางที่ส่งเสริม
แนวทางที่ส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิง ความเสมอภาคหญิง

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
เช่นการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง/
บทบาทหน้าที่พลเมือง/
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง/การ
เข้ารับฟังความคิดเห็น
ทางการเมือง เป็นต้น
- ปรับปรุงหรือกาหนด กฎ/
ระเบียบ/ข้อบังคับ/
หลักเกณฑ์ ที่เปิดโอกาสให้

ปส. บท. กอง
ศูนย์

กจ. กอง ศูนย์
พร. ตส.
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ชาย

3. ป้องกัน เฝ้าระวัง 3.1 สร้างสภาพ
ลด และขจัด
แวดล้อมที่ดีในการ
ปัจจัยเสี่ยงที่
ทางาน
ก่อให้เกิดความ
รุนแรงในสตรี
ช่วยเหลือและ
เยียวยา
3.2 เสริมสร้าง
ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของสตรี
และขจัดความ
รุนแรงต่อสตรี

4. พัฒนากลไก
หรือ
กระบวนการ

4.1 สร้างเครือข่าย
ด้านการพัฒนาสตรี
และส่งเสริมความ

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ชายมีโอกาสในด้าน
ต่าง ๆ เท่าเทียมกัน
เช่น การแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึน้ การ
พัฒนาบุคลากร และ
สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น
3.1.1 สตรีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินในการทางาน

อุตุนิยมวิทยา
ที่เปิดโอกาสให้เพศ
หญิงเพศชายมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน

- จานวนกิจกรรม ที่
สร้างสภาพ แวดล้อม
ในการทางานที่เอื้อ
ต่อความปลอดภัย
ของสตรี

5

5

5

5

0.1000

3.2.1 สตรีมีความรู้ใน
การป้องกันตนเองทั้ง
ด้านชีวิต ทรัพย์สนิ
และความปลอดภัย
ทางเพศ

- จานวนครั้งที่มีการ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของสตรี และขจัด
ความรุนแรงต่อสตรี

5

5

5

5

-

4.1.1 มีเครือข่ายใน
- จานวนคนที่เข้า
การดาเนินการพัฒนา ร่วมเครือข่ายพัฒนา
สตรีและส่งเสริมความ สตรีกรมอุตุนิยม

50

60

70

80

-

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

สตรีมีสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษ
เช่น การแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับสูงขึน้
การพัฒนาบุคลากรและ
สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานทึ่เอื้อต่อความ
ปลอดภัยของสตรี เช่น
ห้องทางาน ห้องน้า
สถานที่จอดรถ การจัดยาม
รักษาการณ์ เป็นต้น
- เผยแพร่แนวทาง/
มาตรการ/เอกสารวิชาการ/
ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของสตรี และขจัด
ความรุนแรงต่อสตรี เช่น
การล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในที่ทางาน เป็นต้น
- โครงการสร้างเครือข่าย
พัฒนาสตรีกรมอุตุนิยมวิทยา

พด. กอง
ศูนย์

กจ. กอง
ศูนย์

คณะทางานฯ
กอง ศูนย์

-5ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เพื่อพัฒนาสตรี เสมอภาคหญิงชาย

เป้าประสงค์

เสมอภาคหญิงชาย
การคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิสตรี และ
การขจัดปัญหาความ
รุนแรงในสตรี
4.2 พัฒนากลไก
4.2.1 เพื่อผลักดันให้
ขับเคลื่อนการพัฒนา การดาเนินการด้าน
สตรี และส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิง
ความเสมอภาค
ชายเป็นไปอย่างมี
หญิงชาย
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีแนวทาง
และแผนงาน รวมทั้ง
การติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 การจัดทา
4.3.1 มีข้อมูลประกอบ
ฐานข้อมูล/
การจัดทาแผนงาน/
สารสนเทศ
โครงการ หรือนาไปใช้
จาแนกเพศ
ประโยชน์ในกิจการ
อื่น ๆ

ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย
62
63

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

64

งบประมาณ
(ล้านบาท)

- จานวนหน่วยงาน
ที่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ในหน่วยงานที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิง
ชาย

10

10

10

10

-

- จัดตั้งหน่วยงาน/กลุ่ม
บุคคล/บุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการ
ด้านความเสมอภาคหญิง
ชาย

คณะทางานฯ
กจ. กอง
ศูนย์

- จานวนฐานข้อมูล
ที่จาแนกเพศ

5

5

5

5

-

- จัดทาฐานข้อมูล/
สารสนเทศจาแนกเพศเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สตรี เช่น ข้อมูลบุคลากร
ของกรม ข้อมูลกลุ่ม
ผู้รับบริการ เป็นต้น

กจ. กอง
ศูนย์

วิทยา

ภาคผนวก

