
กลไกเชิงสถาบัน  
เพื่อความก้าวหน้าของสตรี

	 กลไกระดับประเทศ

 สำ�หรับกลไกเชิงสถ�บันเพื่อดำ�เนินง�นเพื่อคว�มก้�วหน้�
ของสตรีของประเทศไทย มีหน่วยง�นที่เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง     
ของสตรี ดังนี้
 ๑.  สำ�นักง�นกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว เป็นองค์กร
ภ�ครัฐและเป็นหน่วยง�นกลไกระดับช�ติที่ทำ�หน้�ที่ในก�ร                
ส่งเสริมคว�มเสมอภ�คหญิงช�ย ก�รกำ�หนดนโยบ�ย แผนง�น
และดำ�เนนิโครงก�รทีเ่กีย่วกบักจิก�รสตรใีนด้�นต่�ง ๆ  เปน็หนว่ย
เชื่อมประส�นและบูรณ�ก�รมุมมองมิติหญิงช�ยเข้�สู่ก�รปฏิบัติ
ง�นของหน่วยง�นต่�ง ๆ
 ๒.  คณะกรรม�ธิก�รส�มัญด้�นกิจก�รด้�นเด็ก เย�วชน สตรี 
และผู้สูงอ�ยุรัฐสภ� เป็นกลไกระดับช�ติในก�รออกกฎหม�ย และ
ตรวจสอบก�รดำ�เนนิง�นของรฐับ�ลและหนว่ยง�นต�่งๆ รวมทัง้ใหค้ำ�
ปรกึษ�แนะนำ�เกีย่วกบัก�รบรูณ�ก�รมมุมองด�้นมติหิญงิช�ย เพือ่ให้
เกิดก�รกระจ�ยประโยชน์ที่เป็นธรรม 
 ๓. คณะกรรมก�รนโยบ�ยและยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�สถ�นภ�พ
สตรแีหง่ช�ต ิ(กยส.) เปน็กลไกเชงินโยบ�ย ยทุธศ�สตร ์และแผนระดบั
ช�ติเกี่ยวกับก�รส่งเสริมและประส�นง�นสตรี โดยมีหน้�ที่กำ�หนด
นโยบ�ยและขอ้เสนอแนะตอ่รฐับ�ลในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ม�ตรก�ร 
กลไก และกฎหม�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวกับก�รส่งเสริมศักยภ�พสตรี คว�ม
เสมอภ�ค และคว�มเปน็ธรรมของหญงิและช�ยในสงัคมใหส้อดคลอ้ง
กับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ    
 ๔.  คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รพัฒน�สถ�นภ�พสตรี (กสส.) 
มีหน้�ที่ส่งเสริมและสนับสนับก�รประชุมสมัชช�สตรีเพื่อระดม
คว�มคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบก�รณ ์อนัจะนำ�ไปสูก่�รกำ�หนด
นโยบ�ย ยทุธศ�สตรแ์ละแนวท�งในก�รสง่เสรมิและประส�นง�น
เพื่อพัฒน�สตรี
 ๕.  ผู้บริห�รด้�นก�รเสริมสร้�งบทบ�ทหญิงช�ย (Chief 
Gender Equality Offiffifififiicer: CGEO) และศูนย์ประส�นง�นด้�น
คว�มเสมอภ�คหญิงช�ย (Gender Focal Point: GFP) ในหน่วย
ง�นระดับกระทรวงและกรมเพื่อก�รส่งเสริมคว�มเสมอภ�คหญิง
ช�ย ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎ�คม  ๒๕๔๔ 
 ๖.  เครือข่�ยต่�งๆ ที่ดำ�เนินก�รด้�นสตรี เช่น มูลนิธิต่�งๆ 
องค์กรภ�ครัฐ ภ�คเอกชน สถ�บันต่�งๆ สื่อมวลชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะกรรมก�รพัฒน�สตรีระดับ
จังหวัด (กพสจ.) ฯลฯ เป็นต้น

สำ�นักส่งเสริมคว�มเสมอภ�คหญิงช�ย
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 แนวทางการดำาเนินงาน

  ก�รดำ�เนินง�นเพื่อคว�มก้�วหน้�ของสตรีมีแนวท�ง ดังนี้
 ๑. ดำ�เนินง�นให้มีก�รจัดตั้งผู้บริห�รด้�นก�รเสริมสร้�ง
บทบ�ทหญิงช�ย (Chief Gender Equality Offiffifififiicer: CGEO) และ            
ศูนย์ประส�นง�นด้�นคว�มเสมอภ�คหญิงช�ย (Gender Focal 
Point: GFP) ในระดับจังหวัด และสถ�บันก�รศึกษ�
 ๒.  ก�รตดิต�มและประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นของศนูยป์ระส�นง�น
ด้�นก�รส่งเสริมคว�มเสมอภ�คหญิงช�ย (GFP) และผู้บริห�รด้�นก�ร
เสริมสร้�งบทบ�ทหญิงช�ย (CGEO)
 ๓. ก�รพัฒน�ม�ตรก�ร กลไก ด้�นก�รส่งเสริมคว�มเสมอภ�ค
หญิงช�ย ก�รพัฒน�กฎหม�ยและระเบียบต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ร  
สง่เสรมิคว�มเสมอภ�คหญงิช�ย เพือ่ไมใ่หม้กี�รเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีน
ทกุรปูแบบ และสง่เสรมิใหเ้กดิคว�มเสมอภ�คระหว�่งหญงิและช�ยใน
สังคมไทย
 ๔.  ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ และง�นวิจัยด้�นก�รส่งเสริมคว�ม
เสมอภ�คหญิงช�ยให้เหม�ะสมกับบริบทของสังคมไทย
 ๕.  ก�รพัฒน�จัดเก็บข้อมูลจำ�แนกเพศของทุกหน่วยง�นทั้งภ�ค
รฐัและเอกชน เพือ่ใชใ้นก�รกำ�หนดนโยบ�ย และว�งแผนใหส้อดคลอ้ง
กับคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย ตลอดจนก�รนำ�ไปสู่ก�รจัดสรร     
งบประม�ณที่คำ�นึงถึงมิติหญิงช�ย (Gender Budgeting)
 ๖. ก�รจัดทำ� e-learning ด้�นก�รส่งเสริมคว�มเสมอภ�ค      
หญงิช�ย เพือ่เพิม่ชอ่งท�งในก�รเรยีนรูด้�้นก�รสง่เสรมิคว�มเสมอภ�ค
หญิงช�ยม�กขึ้น
 ๗. ก�รจัดทำ�แผนง�นโครงก�รโดยคำ�นึงถึงมิติหญิงช�ยกับ       
งบประม�ณ (Gender Budgeting) 



 ๔.  สถ�บนัวจิยัและฝกึอบรมระหว่�งประเทศเพือ่คว�มก�้วหน�้
ของสตรี (United Nations International Research and Training 
Institute for the Advancement of Women: INSTRAW) เป็น
แหลง่ใหเ้งนิทนุอดุหนนุและมหีน�้ทีท่ำ�วจิยัเพือ่ยกระดบัวธิกี�รศกึษ�ที่
เกีย่วขอ้งกบัสตร ีโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัก�รพฒัน�สตรี

	 กลไกระดับภูมิภาค
  นอกจ�กนี้ ได้มีกลไกเชิงสถ�บันในระดับภูมิภ�ค ที่จัดตั้ง
ขึ้นในระดับภูมิภ�คอ�เซียน ดังนี้
  ๑.  คณะกรรมก�รอ�เซียนด้�นสตรี (The ASEAN 
Committee on Women: ACW) เป็นกลไกก�รประชุมด้�นสตรี
ของกลุ่มประเทศสม�ชิกอ�เซียนเป็นเวทีสำ�คัญในก�รเสริมสร้�ง                         
คว�มสม�นฉันท์ระหว่�งประเทศสม�ชิก ก�รแลกเปลี่ยนคว�ม
คิดเห็นและประสบก�รณ์ในกลุ่มผู้ทำ�ง�นด้�นสตรีตลอดจนก�ร
เสนอโครงก�รคว�มร่วมมือเพื่อแก้ปัญห�สำ�คัญ ๆ ของภูมิภ�ค 
เช่น ก�รแก้ไขปัญห�ก�รค้�หญิงและเด็ก ก�รแก้ไขปัญห�คว�ม
รุนแรงต่อสตรี ก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นของสตรี และก�รส่งเสริม
สตรีให้มีส่วนร่วม และมีบทบ�ทท�งด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เป็นต้น 
  ๒.  เครือข่�ยประส�นง�นด้�นก�รบูรณ�ก�รบทบ�ท      
หญิงช�ยภ�ยใต้กรอบเอเปค (Gender Focal Point Network: 
GFPN) เป็นก�รประชุมของหน่วยง�นภ�ครัฐที่เป็นกลไกระดับ
ช�ตดิ�้นสตรเีพือ่ผลกัดนัประเดน็บทบ�ทหญงิช�ยเข�้ไปบรูณ�ก�ร    
ในง�นของเอเปคทุกๆ ด้�น
  ๓.  เครือข่�ยผู้นำ�สตรีในเอเปค (Women Leaders’ 
Network: WLN)  เป็นก�รรวมกลุ่มของผู้นำ�สตรีจ�กทุกภ�คส่วน  
ซึ่งเป็นตัวแทนของภ�ควิช�ก�ร ภ�คประช�สังคม ภ�คธุรกิจ และ 
ภ�ครัฐจ�กกลุ่มสม�ชิกเอเปค ๒๑ เขตเศรษฐกิจ

กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี

  การส่งเสริมบทบ�ทและสถ�นภ�พของสตรี เพื่อให้สตรี
ได้มีบทบ�ทในทุกภ�คส่วนของสังคม และมีโอก�สเข้�ถึงบริก�ร
และทรัพย�กรได้อย่�งเสมอภ�ค จำ�เป็นต้องมีกลไกต่�ง ๆ  เพื่อช่วย   
ขับเคลื่อนให้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พและบทบ�ทของสตรีให้ก้�วหน้�
ไปได้อย่�งมั่นคงและเสมอภ�ค กลไกที่สำ�คัญและมีบทบ�ทต่อก�ร       
สง่เสรมิคว�มเสมอภ�คหญงิช�ย จงึตอ้งเปน็กลไกเชงิสถ�บนัเพือ่ทำ�
หน�้ทีแ่ละบทบ�ทในก�รจดัทำ�กระบวนก�รพฒัน� ก�รสร�้งนโยบ�ย    
ก�รตดิต�ม ก�รประเมนิผล และก�รสนบัสนนุม�ตรก�รต�่ง ๆ  เพือ่
ส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ของสตรี ตลอดจนเป็นหน่วยเชื่อมประส�น
และบูรณ�ก�รมุมมองมิติหญิงช�ยเข้�สู่ก�รปฏิบัติง�นต่�ง ๆ 
  ก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้บรรลุคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ
ในก�รส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดก�รเค�รพในสิทธิมนุษยชนโดย
ปร�ศจ�กก�รแบ่งแยกเชื้อช�ติ เพศ และศ�สน� จึงก่อให้เกิด
พนัธกรณรีะหว�่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตร ี๓ ฉบบั ไดแ้ก ่อนสุญัญ�
ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)  
ปฏิญญ�ปักกิ่งและแผนปฏิบัติก�รเพื่อคว�มก้�วหน้�ของสตรี และ
ปฏิญญ�และเป้�หม�ยก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ (MDGs)

 สถานการณ ในประเทศไทย 

  สำ�หรับประเทศไทย ได้มีก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�
สตรีและก�รส่งเสริมคว�มเสมอภ�คหญิงช�ยม�เป็นเวล�กว่�      
๓ ทศวรรษ นับตั้งแต่แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕- ๒๕๑๙) เป็นต้นม� ซึ่งประเทศไทยได้ร่วม
ลงน�มในพนัธกรณรีะหว�่งประเทศ ทีเ่กีย่วกบัคว�มก�้วหน�้ของสตรี
ทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อแสดงเจตน�รมณอ์ย่�งชัดเจนและยืนยันถึงพันธกรณี
ที่จะดำ�เนินก�รไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งจริงจังและเป็นพื้นฐ�นในก�ร 
ลดคว�มไมเ่สมอภ�คระหว�่งหญงิช�ย ตลอดระยะเวล� ๓ ทศวรรษ
รฐับ�ลแตล่ะสมยัไดด้ำ�เนนิก�รพฒัน�สตรแีละสง่เสรมิคว�มเสมอภ�ค
หญิงช�ยม�อย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ย ม�ตรก�ร
และกลไก ต่�ง ๆ เพื่อส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ของสตรี จะเห็นได้

จ�กรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ปี ๒๕๕๐ ได้บัญญัติเรื่อง
คว�มเสมอภ�คระหว่�งหญงิและช�ยใหม้สีทิธเิท่�เทยีมกนั และแผน
พัฒน�สตรี ในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  มีเป้�ประสงค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เสมอภ�ค
ระหว�่งหญงิช�ย บนพืน้ฐ�นของคณุค�่และศกัดิศ์รขีองคว�มเปน็มนษุย ์
ซึ่งเอื้อต่อก�รส่งเสริมบทบ�ทหญิงช�ยในก�รร่วมพัฒน�ประเทศ 

	 กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
 
	 กลไกระดับโลก	
   องค์ก�รสหประช�ช�ติ ได้เห็นคว�มสำ�คัญของสตรี          
มีผลให้เกิดก�รจัดตั้งองค์กรด้�นกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ในระบบ
สหประช�ช�ติ ซึ่งเป็นกลไกเชิงสถ�บันในระดับส�กลที่สร้�งคว�ม
เท่�เทียมกันของหญิงและช�ยในท�งกฎหม�ย รวมทั้งสร้�งคว�ม 
เข้มแข็งของสตรีให้เกิดขึ้นในประเทศภ�คี  ได้แก่
 ๑.  คณะกรรม�ธกิ�รว�่ดว้ยสถ�นภ�พสตร ี(The Commis-
sion on the Status of Women: CSW)  มีหน้�ที่กำ�หนดแนวท�ง
ก�รยกระดับสถ�นภ�พสตรี ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ ก�รเมือง สังคม 
วัฒนธรรมและด้�นก�รศึกษ�
 ๒.  คณะกรรมก�รว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (Committee on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women: CEDAW) เพื่อเป็นองค์กรในก�ร
ตดิต�มก�รดำ�เนนิก�รด�้นก�รสง่เสรมิคว�มเสมอภ�คและก�รขจดัก�ร
เลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุด�้นอย�่งเครง่ครดั และใหข้อ้เสนอแนะในก�ร
ปฏิบัติต�มอนุสัญญ� โดยมีประเทศต่�งๆ ให้สัตย�บัน หรือภ�คย�นุวัติ 
รวม ๑๘๕ ประเทศ สำ�หรับประเทศไทยได้เข้�เป็นภ�คีอนุสัญญ� ตั้งแต่
วันที่ ๘ กันย�ยน ๒๕๒๘
 ๓. กองทุนพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ (United Nations 
Development Fund for Women: UNIFEM) เป็นกองทุนภ�ยใต้
โครงสร�้งของโครงก�รพฒัน�แหง่สหประช�ช�ต ิ(United Nations 
Development Programme: UNDP) ทำ�หน้�ที่สนับสนุนโครงก�ร
ต่�งๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในก�รประส�นสตรีในกระบวนก�รพัฒน�      
ด้วยวิธีก�รส่งเสริมกิจกรรมสร้�งเสริมร�ยได้ขน�ดย่อม 


