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.................................................................... 

ความเปนมา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บัญญัติวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง และมาตรา ๒๗ บุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ... จะกระทํามิได ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กําหนดใหมี
การแตงตั้งผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) และ
เห็นชอบใหทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง ทําหนาท่ีเปนศูนยประสานงาน
ดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point) รวมท้ังจัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางหญิงชายในแผนงานโครงการของหนวยงาน 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายเปนไปอยางจริงจัง และมี
ความตอเนื่อง สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดจัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวาง หญิงชาย พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีเจตคติและตระหนักถึงความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย ยอมรับบทบาททางสังคม ครอบครัว และมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในประเด็นเก่ียวกับมิติหญิงชาย 
โดยบูรณาการยุทธศาสตร ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เขาสูแนวทางการปฏิบัติตาม
ภารกิจหลักและบทบาทหนาท่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค 
วัตถุประสงค เปาหมายตัวชี้วัด และยุทธศาสตร ไวดังนี้ 

 
วิสัยทัศน 

“เปนองคกรเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย” 
 

พันธกิจ 
๑. เสริมสรางความเขาใจและความตระหนักรูเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายใหแกบุคลากร

ของสํานักงานสถิติแหงชาติใหสามารถผสมผสานแนวคิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายในการ
ทํางาน 

๒. บริหารองคกร และพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
๓. พัฒนาสถิติและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความเสมอภาค

ระหวางหญิงชาย 
 
ยุทธศาสตร 

๑. ปรับเปลี่ยนเจตคติการยอมรับของบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติดานความเสมอภาคระหวาง 
หญิงชาย 



๒. พัฒนาระบบ วิธีการ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียึดหลักความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย 

๓. พัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศในมิติหญิงชาย 
๔. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑   เปล่ียนเจตคติการยอมรับของบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติดานความเสมอภาค

ระหวางหญิงชาย 

เปาประสงค :  บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติมีทัศนคติ ความรูและเขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวาง 
หญิงชาย 

ตัวช้ีวัด :   ๑. จํานวนชองทางในการเผยแพรสงเสริมความรู ความเขาใจ และเสริมสรางทัศนคติท่ีดี
เก่ียวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 ๒.   จํานวนโครงการท่ีบรรจุ/แทรกความรูเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

คาเปาหมาย :   ๑.   จํานวนชองทางในการเผยแพรสงเสริมความรู ความเขาใจ และเสริมสรางทัศนคติจํานวน 
๓ ชองทาง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวนชองทาง ๓ ๓ ๓ ๓ 

 ๒.   จํานวนโครงการท่ีบรรจุ/แทรกความรูเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ๑ โครงการ 
ตอป 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวนโครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ 

กลยุทธ ๑.   มีชองทางในการเผยแพรสงเสริมความตระหนักรู และเสริมสรางโอกาสในการรับรูขอมูล 
ขาวสารเก่ียวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 ๒.   สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  
  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาระบบ วิธีการ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียึดหลักความเสมอภาค

ระหวางหญิงชาย 

เปาประสงค :  พัฒนาและบริหารจัดการระบบ วิธีการ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียึดม่ันใน
คุณธรรมและความโปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

ตัวช้ีวัด :   รอยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ 
วิธีการ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียึดม่ันในคุณธรรมและความโปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 

 

 



คาเปาหมาย :    

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

รอยละของโครงการ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กลยุทธ ๑.   บริหารอัตรากําลัง สรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง ประเมินผล และคาตอบแทน (เงินเดือน) 
ท่ีคํานึงถึงดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 
- ดําเนินงานดานอัตรากําลัง สรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง ประเมินผล 

คาตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย 

- สับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการสํานักงานสถิติแหงชาติใหไดรับโอกาสปฏิบัติหนาท่ี 
ในสายงานตาง ๆ อยางเสมอภาค 

 ๒.   พัฒนาบุคลากรท่ีคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
- ดําเนินการจัดสรรขาราชการสํานักงานสถิติแหงชาติท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและ 

เหมาะสมท่ีจะเขารับการฝกอบรมหรือสัมมนา โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวาง 
หญิงชาย 

- ดําเนินการจัดสรรทุนการวิจัย ทุนการศึกษา และทุนฝกอบรม ท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 ๓.   ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  
- แตงตั้งผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 

Officer - CEGO) 
- แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศในมิติหญิงชาย 

เปาประสงค :  ๑.   มีฐานขอมูลจําแนกเพศระหวางหญิงชายของบุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 ๒.   มีฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและ 

แผนงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายของประเทศ  

คาเปาหมาย :   ๑.  มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวนฐานขอมูล ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

 

 



 ๒.   มีฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและ 
แผนงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายของประเทศ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวนฐานขอมูล ๑ ๑ ๑ ๑ 

กลยุทธ ๑.   พัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติ 
- พัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental 

Personnel Information System : DPIS) โดยการจําแนกเพศของบุคลากร
สํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังระหวาง
หญิงชายใหเกิดความสมดุลและเทาเทียม 

 ๒.  พัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐดานสถิติหญิงและชายใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  
- จัดทําสํามะโนหรือสํารวจดวยตัวอยาง จําแนกเพศ เพ่ือใหไดฐานขอมูลทางดาน

สถิติหญิงและชาย 
- บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติใหเปนระบบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

และเสริมสรางศักยภาพ ทักษะ และกําลังแรงงานจากผูหญิงและผูชายอยางเต็ม
ศักยภาพ  

๓. พัฒนาปรับปรุงมีฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือสนับสนุนการ
กําหนด นโยบายและแผนงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายของประเทศ  
- บูรณาการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และพัฒนาฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญ 

และจําเปน เพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความเสมอภาค 
ระหวางหญิงชายของประเทศ  

 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข 

เปาประสงค :  ๑.   มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเปนปจจัยเอ้ือตอความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและบทบาท
ของมิติหญิงชาย 

 ๒.   บุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติมีสุขภาวะท่ีดีท้ังในดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัด :   รอยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติในการปฏิบัติงานภายในองคกร 

คาเปาหมาย :    

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

รอยละของโครงการ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

กลยุทธ ๑.   ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเปนปจจัยเอ้ือตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิต 
ใหมีความสุข 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 
- กิจกรรม ๕ ส 
- กิจกรรมการสรางเสริมองคกรแหงความสุข 

 



 ๒.   เฝาระวัง ปองกัน และคุมครอง เพ่ือลดความรุนแรงและการพิทักษสิทธิ 

- ปองกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิทางเพศ หรือคุกคามทางเพศในสถานท่ีทํางาน 
ตลอดจนการปฏิบัติงาน 

- รณรงคการงดเผยแพรสื่อลามกอนาจารทุกชองทางในสถานท่ีทํางาน 
- เสริมสรางองคความรูเก่ียวกับระเบียบวินัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของดานการลด

ความรุนแรงและการพิทักษสิทธิ 

แผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  เปล่ียนเจตคติการยอมรับของบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติดานความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑ เผยแพรสงเสริมความตระหนักรู และเสริมสรางโอกาสในการรับรูขอมูล
ขาวสาร เก่ียวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ผานชองทางตางๆ เชน 
เสียงตามสาย การจดับอรดนิทรรศการ เอกสารแผนพับ อินทราเน็ต เปนตน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับการปลูกฝงความรู ความ
เขาใจ และเสริมสรางทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ทุกระดับอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย บุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับการปลูกฝงความรู ความเขาใจ และ
ทัศนคติท่ีดีในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  

ผูรับผิดชอบ กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม , ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

งบประมาณ - 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ บุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับการปลูกฝงความรู ความเขาใจ และ

ทัศนคติ ท่ีดีในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายอยางท่ัวถึง  
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาค
เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย 

โครงการ/กิจกรรมที่ ๒ บรรจุความรูเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายในโครงการฝกอบรมสัมมนา 

วัตถุประสงค เพ่ือฝกอบรมใหเกิดความตระหนักรู และมีเจตคติท่ีเคารพความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย รวมท้ังสามารถถายทอดความรูใหแกบุคคลอ่ืนได 

เปาหมาย ๑. บุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติมีความรู ความเขาใจ และมีเจตคติท่ี
เคารพความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และสามารถถายทอดความรู
แกผูอ่ืนได 

๒. บุคลากรภายในหนวยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเสมอภาคระหวาง 
หญิงชาย 

ผูรับผิดชอบ กองนโยบายและวิชาการสถิติ  
งบประมาณ ๐.๓ ลานบาท 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ



ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๑.  บุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาตมีิความรู ความเขาใจดานความเสมอภาค 

ระหวางหญิงชายในเชิงลึก 
๒.  การปฏิบัติงานในหนวยงานคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาค
เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาระบบ วิธีการ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียึดหลักความเสมอภาค 
ระหวางหญิงชาย 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑ หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ วิธีการ และ
กระบวนการ บริหารทรัพยากรบคุคล ท่ียดึม่ันในคุณธรรม ความโปรงใส 
และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

วัตถุประสงค เพ่ือทําใหหลักเกณฑและวิธีการจัดการระบบ วิธีการ และกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพท่ียึดม่ันใน
คุณธรรม ความโปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย 

เปาหมาย พัฒนาและบริหารจัดการระบบ วิธีการ และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท่ียึดม่ันในคุณธรรม และความโปรงใส และตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

ผูรับผิดชอบ กลุมการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการกรม  
งบประมาณ - 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ มีหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ วิธีการ และ

กระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคลท่ียึดม่ันในคุณธรรมและความโปรงใส 
และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓   พัฒนาเง่ือนไขและปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสตรีท่ีมี
ประสิทธิผลและเสมอภาค (Enabling Condition 
Measures) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕   สรางความเขมแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 
(Strengthen WID Mechanism and Processes) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓   พัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศในมิติหญิงชาย 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

(Departmental Personnel Information System : DPIS) 
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

(Departmental Personnel Information System : DPIS) โดยการ



จําแนกเพศของขาราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือนําขอมูลมา
เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังระหวางหญิงชายใหเกิดความสมดุลและ
เทาเทียม 

เปาหมาย มีฐานขอมูลจําแนกเพศระหวางหญิงชายของบุคลากรสํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ

ผูรับผิดชอบ กลุมการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการกรม 
งบประมาณ - 
สถานท่ีดําเนินการ - 
ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 

Information System : DPIS) โดยการจํ าแนกเพศของขาราชการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลัง
ระหวางหญิงชายใหเกิดความสมดุลและเทาเทียม 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕    สรางความเขมแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตร ี
                    (Strengthen WID Mechanism and Processes) 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือ
สนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายของประเทศ 

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐดานสถิติหญิงและชายให
มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

๒. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปน
เพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนงานดานความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายของประเทศ  

เปาหมาย มีฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือสนับสนุนการ
กําหนดนโยบายและแผนงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายของ
ประเทศ 

ผูรับผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกิจ กองสถิติสังคม กองสถิติสาธารณมติ กองสถิติพยากรณ 
กองบริหารจัดการระบบสถิติ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 

งบประมาณ - 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ มีฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือสนับสนุนการ

กําหนดนโยบายและแผนงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายของ
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕    สรางความเขมแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตร ี
                    (Strengthen WID Mechanism and Processes) 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑ ตรวจสุขภาพใหกับบุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติประจําป  
วัตถุประสงค เพ่ือตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคตางๆ เบื้องตน และตรวจสอบความ

ผิดปกติในรางกายหรือมีอะไรท่ีเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ไดใน
อนาคตจากการใชชีวิตประจําวันท่ีอาจจะมีผลตอสุขภาพไดโดยไมรูตัว 
เชน การใชชีวิตท่ีเรงรีบ ความเครียด มลภาวะ การรับประทานอาหาร 
เปนตน อันสงผลตอรางกายและประสิทธิภาพในการทํางาน รวมไปถึง
การวางแผนปรับเปลี่ยนการใชชีวิตประจําวัน ใหเกิดผลดีตอรางกายและ
จิตใจเพ่ิมมากข้ึน 

เปาหมาย ๑. มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเปนปจจัยเอ้ือตอความเสมอภาคในสิทธิ
มนุษยชนและบทบาทของมิติหญิงชาย 

๒. ขาราชการกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมีสุขภาวะท่ีดีท้ังในดานสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

ผูรับผิดชอบ กลุมการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการกรม 
งบประมาณ - 
สถานท่ีดําเนินการ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ บุคลากรสํานักงานสถิติแหงชาติมีสุขภาวะท่ีดีท้ังในดานสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒    เสริมพลัง เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตแกสตรี ทุกกลุม  และทุกระดับ 
(Empowerment Measures) 

 


