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คานา
การดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสถิติสาขาหญิงและชายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาระบบสถิติ
ทางการของประเทศจากการนาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554 - 2558) สู่การปฏิบัติ ซึ่ง
แผนพัฒนาสถิติทางการฯ ฉบับนี้พร้อมกับแผนพัฒนาสถิติทางการสาขาต่างๆ อีก 20 สาขา จะเป็นรากฐานสาคัญ
ต่อการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีการพิจารณากลั่นกรองในการ
คัดเลือกข้อมูลสถิติที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการกาหนดนโยบายในมิติต่างๆ เพื่อนาข้อมูลสถิติไปประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในด้านการวางแผนปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ก่อนที่จะนาผัง
สถิติทางการและแผนพัฒ นาสถิติทางการไปปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์และนาเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล เพื่อ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับข้อมูลสถิติของหน่วยงานราชการทุกหน่วยต่อไป
ในการจัดทาแผนพัฒนาสถิติทางการสาขาหญิงและชายนี้ คณะอนุกรรมการของสาขาหญิงและชาย
คณะท างาน และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มมื อ กั น จั ด ท า เรี ย บเรี ย ง และประชุ ม หารื อ อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้เบื้องต้น กระบวนการดังกล่าวได้มีการมุ่งเน้นให้เกิดความ
รอบคอบในการน าปั จ จั ย ที่เ กี่ ย วข้อ งมาพิ จารณา โดยเริ่ม จากการพิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น รวมทั้ ง
วัตถุประสงค์ในการจั ดทาแผนพัฒนาสถิติฯ ก่อนที่จะกาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสถิติฯ ขึ้น พร้อมกับ
ขอบเขตของสาขา ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในบทที่ 1 ส าหรับบทที่ 2 จะเป็นเนื้อหาสาคัญที่ได้พิจารณาประกอบในการ
คัดเลื อ กสถิติ ทางการด้ านหญิ งและชายซึ่ง ได้ แก่ สถานการณ์ข องหญิ งและชาย รวมทั้ง นโยบายและทิศ ทาง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นในบทที่ 3 คณะอนุกรรมการฯ ได้วางโครงสร้างและจัดทาผังสถิติทางการที่มี
ความครอบคลุม ความถูกต้อ ง และความชัดเจนเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และได้นาไปกาหนดเป็น
แผนพัฒนาสถิติทางการสาขาหญิงและชายในบทที่ 4 ซึ่งจะเริ่มดาเนินการตามแผนในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ทั้งนี้
ได้พิจารณาสถานการณ์ของสถิติแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว
ท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสถิติทางการสาขาหญิงและชายฉบับแรกนี้ จะสามารถเป็นส่วน
หนึ่งของรากฐานระบบสถิติทางการด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และสามารถนาไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับนโยบายและการใช้สถิติให้เกิดประโยชน์สาหรับการพัฒนาประเทศต่อไป
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาหญิงและชาย
และคณะทางานสถิติสาขาหญิงและชาย
ธันวาคม 2557
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1

ที่มาของแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

ประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ สถิ ติ ข องประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมี ส านั ก งาน
สถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติจากการสารวจ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน
ภาครัฐจานวนมากที่ผลิตสถิติจากระบบการรายงานและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการดาเนินงานของ
หน่วยงาน แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นการพัฒนาภายใต้
ข้อจากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
งานด้านสถิติ และในบางกรณีก็มีความซ้าซ้อนและสิ้นเปลือง สานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทาแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553
นับเป็นแผนแม่บทระบบสถิติฉบับแรกของประเทศ มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็ง
และก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้สถิติเป็นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิติฯ คือ
 การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือที่สาคัญคือแผนพัฒนาสถิติสาขา
ต่างๆ (แผนพัฒนาสถิติรายสาขา)
 การพัฒนาสถิติให้มีมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือสาคัญคือแนวทางการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิต
สถิติและการประเมินคุณภาพสถิติ
 การให้บริการสถิติอย่างทั่วถึง โดยมีเครื่องมือสาคัญคือระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ คือคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และคณะอนุกรรมการสถิติส าขาต่างๆ รวม 21 คณะ
ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้มีคาสั่ ง
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
20 มกราคม พ.ศ. 2555
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขามีภารกิจในการยกร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขาและกากับการดาเนินงาน
พั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขาให้ เ ป็ น ไปตามแผนฯ รายงานความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรค และจั ด ท ารายงานผล
การดาเนินงานสถิติรายสาขาประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการฯ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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คณะร ัฐมนตรี
แผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558
(28 ธ.ค. 2553)

สําน ักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด้าน
ั
(ด้านสงคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ แวดล้อม)
(3 พ.ค.2554)
องค์ประกอบ
• ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
 วและกีฬา
• รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงเทคโนโลยี
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สาร
สารสนเทศและการสือ
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
• ปลัดกระทรวงพลังงาน
 สาร
การสือ
 แวดล ้อม
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สังคมแห่งชาติ
• ปลัดกระทรวงแรงงาน
• ผู ้อํานวยการสํานักงบประมาณ
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ปลัดกรุงเทพมหานคร
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
• ผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
มัน
 คงของมนุษย์
• เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
• ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ปลัดกระทรวงยุตธ
ิ รรม
• ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านสังคม จํานวน 3 ท่าน
• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านเศรษฐกิจ จํานวน 3 ท่าน
• ปลัดกระทรวงกลาโหม
• ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล ้อม
• ปลัดกระทรวงการคลัง
จํานวน 3 ท่าน
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ปลัดกระทรวงคมนาคม
 สาร
• ประธาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
 สาร
• รองประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
• เลขานุการ
ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
• วาระ
5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
หน้าที
• กําหนดนโยบายด ้านสถิตข
ิ องประเทศ
• กํากับ ติดตามการดําเนินงานด ้านสถิตข
ิ องประเทศให ้เป็ นไปตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
•
รายงานความก ้าวหน ้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่ คณะรัฐมนตรี
โดยผ่านสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
• กําหนดนโยบายเกีย
 วกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพือ
 สนับสนุนการดําเนินการตามแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
• แต่งตัง
 คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องเพิม
 เติมได ้ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา (24 ก.พ. 2555)
องค์ประกอบ
ประธาน ปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักของสาขา
• รองประธาน รองปลัดกระทรวง และรองผู ้อํานวยการ สสช
 วชาญในสาขานัน
• อนุกรรมการ หน่วยงานทีเ กีย
 วข ้อง และผู ้เชีย
 ๆ
•

•

•

เลขานุการ หน่วยงานหลัก และ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
วาระ 5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

หน้าที
•
จัดทําผังสถิตท
ิ างการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการข ้อมูลสถิต ิ ในสาขาทีเ กีย
 วข ้อง และ
รับผิดชอบอยูใ่ นปั จจุบน
ั และวิเคราะห์ความต ้องการข ้อมูลสถิตท
ิ างการ (Data Gap Analysis) โดย
วิเคราะห์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรมต่างๆ และความต ้องการใช ้
ข ้อมูลสถิต ิ
•
พิจารณาคัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข ้อมูลการบริหารงาน การลงทะเบียน สํามะโน สํารวจ (ข ้อมูลทีม
 ก
ี าร
จัดทําอยูแ
่ ล ้ว) และกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
•
พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการทีย
 ังไม่มห
ี น่วยงานใดจัดทํา และประสานให ้มีการ
ผลิตสถิตท
ิ างการตามผังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา
•
นํ าเสนอชุดข ้อมูลทีแ
 สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข ้อมูลและประเด็นยุทธศาสตร์
•
ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ และปรับปรุงสถิตใิ ห ้ได ้มาตรฐาน
•
บริหารจัดการการจัดทํามาตรฐานสถิตแ
ิ ละส่งเสริมการนํ าไปใช ้ประโยชน์
 มโยง แลกเปลีย
•
ประสานงานการเชือ
 น และเผยแพร่สถิตท
ิ างการ
•
ประสานงานด ้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด ้านสถิต ิ
•
จัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถิตท
ิ างการและรายงานผลการดําเนินงาน) เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด ้าน
•
แต่งตัง คณะทํางานฯ และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องเพิม
 เติมได ้ตามความเหมาะสม

2
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คณะกรรมการ
ทีป
 รึกษา
ด้านวิชาการ
องค์ประกอบ
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาคเอกชน
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาควิชาการ
ประธาน
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน้าที
ให ้คําปรึกษาแนะนํ า
ด ้านวิชาการในการผลิต
และให ้บริการข ้อมูลสถิต ิ
อย่างทัวถึง เป็ นธรรม และ
เข ้าถึงได ้ง่าย เพือ
 ให ้ทุก
ภาคส่วนได ้ใช ้ประโยชน์

หน่วยประสานงาน
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
ภายใน สสช.
ประสาน
ในประเทศ

ประสาน
ต่างประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน้าที
• ประสานงานทัง
 ในและ
ต่างประเทศในการ
ดําเนินการตามแผน
แม่บทระบบสถิตฯิ
• ทบทวนแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
• ติดตามผลการ
ปฏิบัตงิ าน

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557  2558

8/14/58 BE 2:33 PM

3

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ ประกอบดวย
คณะอนุกรรมการสถิติดานสังคม
1) ประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ
2) แรงงาน
3) การศึกษา
4) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5) สุขภาพ
6) สวัสดิการสังคม
7) หญิงและชาย
8) รายไดและรายจายของครัวเรือน
9) ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
คณะอนุกรรมการสถิติดานเศรษฐกิจ
10) บัญชีประชาชาติ
11) เกษตร และประมง
12) อุตสาหกรรม
13) พลังงาน
14) การคาและราคา
15) ขนสง และโลจิสติกส
16) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17) การทองเที่ยวและการกีฬา
18) การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19) การคลัง
20) วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
คณะอนุกรรมการสถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
21) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (รวมสาขาหญิงและชาย) คือ เครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อให
• ประเทศมีขอมูลสถิติ ที่สํา คัญจํ าเป นต อการวิเ คราะหสถานการณ แนวโน ม เพื่อวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาในแตละสาขา
• หนวยสถิติตางๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นดานการจัดทําขอมูลและการจัดทําสถิติ
• ประชาชนเขาใจและเขาถึงสถิติสาขาตางๆ ไดสะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองคประกอบสําคัญคือ “ผังสถิติทางการ” ที่กําหนดรายการสถิติที่สําคัญ
จําเปนตอการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พรอมทั้งกําหนดหนวยสถิติที่รับผิดชอบ
ผลิ ต และพั ฒ นาสถิ ติ ดั งกล า ว กํ า หนดยุ ทธศาสตร ห รื อแนวทางการพั ฒ นาการผลิ ต การเผยแพร และการใช

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557  2558
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ประโยชน์สถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อจากัดและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานสถิติต่างๆ การสนับสนุนทรัพยากรและการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จาเป็น
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีกรอบระยะเวลา 3 ปี และใช้เป็นกรอบการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ของคณะอนุกรรมการสถิติสาขาต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติ 3 ด้าน
1.3

แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

การจัดทาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา (รวมสาขาหญิงและชาย) ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) ศึกษานิยาม ขอบเขต และความสาคัญของสถิติส าขานั้นๆ จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องการให้คานิยามที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาแนวทางการจัดจาแนกข้อมูลของสานักงานสถิติประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศ
เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐานการจัดจาแนกประเภทของสหประชาชาติ (UNACC, Administrative
Committee on Coordination Programme Classification) เพื่อนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
2) ศึกษาตัว อย่ างโครงสร้ างและการจัดหมวดหมู่รายการสถิติแต่ล ะสาขาตลอดจนรายการสถิติจ าก
ประเทศต่างๆ เพื่อนาแนวคิดที่เหมาะสมมากาหนดโครงสร้างหมวดหมู่สถิติรายสาขาของประเทศไทย
3) ศึกษาด้านอุปสงค์ ได้แก่ การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาสาขา นโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับประเทศและระดับสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับสากล และ
ประเทศ เพื่อให้ทราบความต้องการสถิติที่สาคัญ
4) ศึกษาด้านอุปทาน ได้แก่ การศึกษารายการข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสาขานั้นๆ ที่มีการจัดทาในปัจจุบัน
โดยสืบค้นจากแหล่งต่างๆ อาทิ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน รายงานสถิติประจาปีของหน่วยงาน รายงานสถิติ
ประจาปีของสานักงานสถิติแห่งชาติ และเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) คัดเลือกรายการสถิติที่มีความสาคัญจาเป็นต่อการกาหนดนโยบายและติดตามความก้าวหน้าของ
สถานการณ์การพัฒนาให้เป็น “สถิติทางการ” และจัดหมวดหมู่ตามโครงสร้างที่กาหนด
6) จัดทา “ผังสถิติทางการ” ซึ่งแสดงหมวดหมู่ และรายการสถิติทางการ ความถี่ในการเผยแพร่ และ
หน่วยงานรับ ผิดชอบ ทั้งนี้ สถิติทางการบางรายการอาจจะยังไม่มีการผลิต หรือขาดหน่ว ยงานที่รับผิดชอบใน
ปัจจุบัน หรือมีหลายหน่วยงานที่ผลิตกันอย่างซ้าซ้อน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะมีภารกิจในการพิจารณากาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน
7) วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต ระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่สถิติ และจัดทายุทธศาสตร์/แนว
ทางการพัฒนาสถิติรายสาขา
ขอบเขตของสาขาหญิงและชาย
การกาหนดกรอบสถิติสาขาหญิงและชาย จาเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของ sex (เพศ) และ gender
(เพศสภาวะ) ที่มีนัยแตกต่างกัน
1.4

ความแตกต่างของคาว่า Sex (เพศ) และ Gender (เพศภาวะ/เพศทางสังคม/มิติหญิงชาย)
เพศสรีระ (Sex) หมายถึง เพศที่กาเนิดตามธรรมชาติ เป็นลักษณะทางกายภาพที่กาหนดทางชีววิทยา เช่น
ผู้หญิงมีอวัยวะเพศหญิง มดลูก รังไข่ ประจาเดือน ส่วนเพศชายมีอวัยวะเพศชาย ลูกอัณฑะ เชื้ออสุจิ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และเป็นตัวกาหนดบทบาทเพศ (Sex Roles) ให้เพศหญิงและเพศชายมีบทบาทมีหน้าที่ที่
4

_15-0881.indd 10

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

8/14/58 BE 2:33 PM

5

แตกต่างกัน เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตร ผู้ชายจะมีส่วนในการให้กาเนิดโดยเป็นผู้ผลิตอสุจิที่จะผสมกับไข่
จากหญิงในการก่อกาเนิดทารก
เพศภาวะ/เพศทางสังคม/มิติหญิงชาย (Gender) หมายถึง ลักษณะความเป็นหญิงและความเป็นชายที่ถูก
กาหนดขึ้นโดยเงื่อนไขของสังคมและวัฒนธรรมตามเพศสรีระ (Sex) ให้เพศหญิงแสดงลักษณะความเป็นหญิง เช่น
เพศหญิงต้องเรียบร้อยอ่อนหวาน และให้เพศชายแสดงลักษณะความเป็นชาย เช่น เพศชายต้องเข้มแข็ง มีความ
เป็นผู้นา ซึ่งความเป็นหญิงและความเป็นชายจะส่งผลถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานภาพ และความคาดหวังของ
สังคมต่อเพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ลักษณะความเป็นหญิงและความเป็นชายที่ถูกกาหนดโดยสังคม
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์และเงื่อนไขของแต่ละยุคสมัย โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
นาไปสู่การกาหนดความเป็นหญิงความเป็นชายในสังคม
บทบาทเพศ (Sex Roles) หมายถึง หน้าที่ของหญิงและชายตามเพศกาเนิด เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ ให้
กาเนิดบุตร มีน้านมเลี้ยงดูบุตร ในขณะที่ผู้ชายผลิตอสุจิที่ผสมกับไข่จากหญิงในการก่อกาเนิดทารก เป็นต้น
บทบาทความเป็นหญิงเป็นชาย (Gender Roles) หมายถึง บทบาทที่สังคม วัฒนธรรม สภาวะแวดล้อม
และการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) กาหนดให้เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมหรื อบทบาทตามความ
คาดหวังของสังคม เช่น สถานะทางสังคม การศึกษา การแต่งกาย กิจกรรม การเล่น ลักษณะคาพูด ฯลฯ โดยสิ่ง
เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพสังคมและยุคสมัย
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Equality) หมายถึง การที่หญิงและชายได้รับสิทธิ (Rights)
ประโยชน์ (benefits) การเข้าถึงทรัพยากร (access resources) และโอกาสต่างๆ (opportunities) อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม โดยคานึงถึงความแตกต่างบนพื้นฐานของการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
ข้อมูลจาแนกเพศ (Sex-Disaggregated Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยแยกเพศหญิงและชาย
เพื่อนาไปใช้ประมวล วิเคราะห์ ให้เห็นถึงสถานการณ์ของหญิงและชาย
สถิติหญิงและชาย (Gender Statistics) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ซึ่งบ่งชี้สถานการณ์ของหญิงและ
ชายในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเสมอภาค กล่าวโดยสรุ ปสถิติสาขาหญิงและชายเป็น
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในแง่มุมต่างๆ เช่น การส่งเสริมความเสมอภาค การ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เป็นต้น
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บทที่ 2
สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สาขาหญิงและชาย
2.1

สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาสาขาหญิงและชาย

ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women: CEDAW) ของ
สหประชาชาติ นับ ตั้งแต่ ปี 2528 ซึ่งอนุสั ญญาฯ ดังกล่าวเป็นพันธกรณีที่ส าคัญที่ผู กพันรัฐ ภาคีให้ ปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง กลไกภายในประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีบทบัญญัติที่มุ่งที่จะให้
ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและ
ให้หลักประกันว่าสตรีจะต้องได้รับสิทธิ ประโยชน์ และโอกาสต่างๆ จากรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ
นอกจากนั้ น การประชุม ว่ าด้ ว ยเรื่ องสตรี ครั้ง ที่ 4 เมื่อ วัน ที่ 4 – 15 กั น ยายน 2538 ณ กรุง ปัก กิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 189 ประเทศ รวมทั้งจาก
ประเทศไทยได้มีการรับรองปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration
and Platform for Action: BPFA) โดยเนื้อหาหลักของปฏิญญาปักกิ่งฯ คือ การเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ มุ่งมั่น
ที่จะดาเนินการเพื่อส่งเสริมหลักการ “ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ” เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ โดย
ได้มีการกาหนดประเด็นห่วงใยที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อความก้าวหน้าของสตรี 12 ประเด็น ได้แก่ 1) ความยากจน
2) การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี 3) สุขภาพอนามัย 4) ความรุนแรงต่อสตรี 5) ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ
6) เศรษฐกิจ 7) อานาจและการตัดสินใจ 8) กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 9) สิทธิมนุษยชนของสตรี
10) สตรีกับสื่อมวลชน 11) สตรีกับสิ่งแวดล้อม และ 12) เด็กผู้หญิง โดยประเทศไทยเริ่มมีการบูรณาการเนื้อหา
ของปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบั ติการฯ เข้าในแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา โดยมีการดาเนินการและจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์สตรีของประเทศไทย
ตามกรอบประเด็นห่วงใยในปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งประเด็นห่วงใยเพิ่มเติมด้วย ซึ่งต่อ มาในปี
2553 ได้มีการประชุมสหประชาชาติสมัยพิเศษเพื่อทบทวนและประเมินความคืบหน้าในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ไนโรบีเพื่อความก้าวหน้าของสตรีและปฏิญญาปักกิ่งฯ และกาหนดประเด็นห่วงใยเพิ่มเติมอีก 7 ประเด็น คือ 1)
โลกาภิวัตน์ 2) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) การเคลื่อนย้ายแรงงาน 4) ภาวะประชากร
ผู้สูงอายุ 5) การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 6) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 7) การแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบใน
ครอบครัว
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พัฒนาตัวชี้วัดและจัดทาชุดข้อมูลสถิติจาแนกเพศ
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 ได้มีการจัดทาตัวชี้วัดและข้อมูลสถานภาพสตรีไทย 1 และได้มีการจัดทา
รายงานสถิติจาแนกเพศของประเทศไทย 2 และปรับปรุงข้อมูลจาแนกเพศ3 ครั้งที่ 2 ในปี 2551 โดยรวบรวมสถิติ
จากหน่วยงานต่างๆ พบว่า ในประเด็น รายได้และความยากจน จากข้อมูลสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
สานักงานสถิติแห่งชาติคานวณโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ว่า ภาพรวม
ของประเทศในปี 2550 สัดส่วนประชากรยากจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 14.93 ในปี 2545 เหลือเพียง
ร้อยละ 8.48 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่ ว นประชากรยากจนสู งสุ ดถึงร้อยละ 13.05 รองลงมาเป็น
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในจานวนนี้ประชากรหญิงมีความยากจนน้อยกว่าประชากร
ชาย แต่ผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร มีความยากจนมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 1.20 และร้อยละ 1.00) โดยจังหวัดที่มี
สัดส่วนผู้หญิงยากจนสูงสุดคือ แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 64.00 ศรีสะเกษ ร้อยละ 28.21 บุรีรัมย์ ร้อยละ 28.31 น่าน
ร้อยละ 20.96 และปัตตานี ร้อยละ 20.21 นอกจากนี้ผู้หญิงยังเป็นหัวหน้าครัวเรือนอย่างต่อเนื่ อง จากปี 2546 มี
ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 26.80 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.00 ในปี 2550 เป็นต้น
ด้านการศึกษาจากข้อมูลสามะโนประชากรและเคหะ ซึ่งดาเนินการทุก 10 ปี พบว่าอัตราการอ่านออก
เขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครสูงกว่าภาคอื่นๆ ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอัตราการอ่าน
ออกเขี ย นได้ ต่ าที่ สุ ด โดยผู้ ห ญิ ง ต่ ากว่ า ผู้ ช ายในทุ ก ภาค และส าหรั บ ผู้ มี โ อกาสเข้ า เรี ย นหนั ง สื อ มี ข้ อ มู ล จาก
กระทรวงศึกษาธิการแสดงว่า ผู้หญิงมีอัตราเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาร้อยละ 74.40
มากกว่าผู้ชายที่เข้าเรียนเพียงร้อยละ 59.95 ส่วนคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเด็กผู้หญิง
และเด็กผู้ชายใกล้เคียงกัน
สาหรับประเด็นความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสารวจอนามัยและสวัสดิการ มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ
เด็กและเยาวชนชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าเด็กผู้หญิงมากในทุกช่วงอายุ ขณะที่ประชากรทั่วราชอาณาจักรอายุ
11 ปีขึ้นไปดื่มสุรามากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี โดยผู้ชายดื่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.8 เป็น
ร้อยละ 50.5 ผู้หญิงเพิ่มขึ้นเช่นกันจากร้อยละ 8.9 เป็นร้อยละ 9.1
ด้านการทางานจากการสารวจภาวะทางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร พบว่า ผู้หญิงเป็นกาลังแรงงาน
ที่สาคัญแม้จะมีอัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานน้อยกว่าผู้ชาย โดยในปี 2549 ผู้หญิงร้อยละ 65 และผู้ชาย
ร้อยละ 81 โดยอัตราส่วนรายได้ของผู้หญิงที่ได้รับค่าตอบแทนนอกภาคเกษตรในปี 2549 คือ 0.94 สูงกว่าปี 2548
ที่มีร้อยละ 0.90 อย่างไรก็ตามระดับรายได้ของผู้หญิงที่ทางานนอกภาคเกษตรในฐานะลูกจ้างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนยังคงต่ากว่าผู้ชายในทุกพื้นที่
ด้านการเป็นผู้นา พบว่าบทบาทผู้หญิงในการดารงตาแหน่งระดับบริหารยังต่า จากการรวบรวมข้อมูลของ
สานักงานข้าราชการพลเรือน รายงานว่า ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งระดับต้น (ระดับ 9) และระดับสูง (ระดับ 10,
11) เป็นหญิงร้อยละ 16.84 และ 18.15 แต่ผู้นาในระดับชุมชนที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
รายงานว่า ผู้นาชุมชน (41,650 องค์กร) ทุกภาคมีสัดส่วนหญิงชายใกล้เคียงกัน ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และ
ภาคใต้
1

คู่มือการจัดทาตัวชี้วัดและข้อมูลสถานภาพสตรีไทย 2548. สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2
รายงานสถิติจาแนกเพศของประเทศไทย ปี 2551. สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุนโดย สานักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP). 2551.
3
มิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน. สานักงานสถิติแห่งชาติ, สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุนโดย
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP). 2551.
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ประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากรายงานของกรมการปกครอง ผู้หญิงมี จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
มากกว่าผู้ชาย และมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งมากกว่าผู้ชาย ในการเลือกตั้งผู้ว่า กรุงเทพมหานคร ปี 2551 มีผู้หญิงมาใช้
สิ ทธิ์ม ากกว่าผู้ ช าย 136,769 คน แต่ การบริห ารการเมือ งระดับท้อ งถิ่น มี สั ด ส่ ว นผู้ ห ญิง ประมาณร้ อยละ 10
นอกจากนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง รายงานว่ า ตั้ ง แต่ ปี 2526 – 2550 มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 ครั้ง ผู้หญิงได้รับเลือกตั้งเฉลี่ยร้อยละ 7.54 ของผู้หญิงที่ลงสมัคร ในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 3 ครั้ง มีผู้หญิงได้รับการเลือกตั้งเฉลี่ย ร้อยละ 16.79
นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้จัดทาดัชนีเพื่อวัดความก้าวหน้าของการพัฒ นามนุษย์ และความ
เหลื่อมล้าระหว่างประเทศ 4 โดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาตามตัวชี้วัดและ
จัดลาดับผลการพัฒนา เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ทราบสถานการณ์การพัฒนาและช่องว่างของการพัฒนาตามแต่ละ
ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินสถานการณ์ของประเทศต่างๆ ปรากฏดังนี้
1. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีประสม (Composite Index)
ที่นามาใช้วัดความสาเร็จโดยเฉลี่ยในการพัฒนามนุษย์ของแต่ละประเทศ โดยคานึงถึงความสาเร็จใน 3 ด้าน ได้แก่
ความยืนยาวของชีวิตและสุขภาพดี (Long and healthy life) ความรู้ (Knowledge) และมาตรฐานที่ดีของการ
ดารงชีวิต (A decent standard of living) ซึ่งจากการสารวจ ปี 2554 พบว่า ประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ สูง
ที่สุด คือ นอร์เวย์ (อันดับ 1) และประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ ต่าที่สุด คือ คองโก (อันดับ 187) ส่วนประเทศใน
อาเซียน แยกเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับที่สูงมาก ได้แก่ สิงคโปร์ (อันดับ 26) และบรูไน
(อันดับ 33) ขณะที่มาเลเซีย (อันดับ 61) เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์ใน
ระดับ สู ง สาหรับ ประเทศไทย (อันดับ 103) เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ มที่มี การพัฒ นามนุษย์ในระดับ ปานกลาง
เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ (อันดับ 112) อินโดนีเซีย (อันดับ 124) เวียดนาม (อันดับ 128) ลาว (อันดับ 138) และ
กัมพูชา (อันดับ 139) ส่วนพม่า (อันดับ 149) เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์ใน
ระดับต่า
2. ดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย (Gender Inequality Index: GII) เป็นดัชนีประสม (Composite
Index) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายของแต่ละประเทศ โดยคานึงถึง 3 ด้าน ได้แก่
อนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive health) การเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment) และตลาดแรงงาน
(Labour market) ซึ่งจากการสารวจ ปี 2554 พบว่า ประเทศที่มีความไม่เสมอภาคหญิงชายต่าที่สุด คือ สวีเดน
(อันดับ 1) ในขณะที่ประเทศเยเมน (อันดับ 146) เป็นประเทศที่มีความไม่เสมอภาคหญิงชายสูงที่สุด ส่วนประเทศ
ในอาเซียนที่มีความไม่เสมอภาคหญิงชายต่าที่ สุด คือ สิงคโปร์ (อันดับ 8) รองลงมา คือ มาเลเซีย (อันดับ 43)
เวียดนาม (อันดับที่ 48) ไทย (อันดับ 64) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 75) พม่า (อันดับ 96) กัมพูชา (อันดับ 99) และ
อินโดนีเซีย (อันดับ 100) ตามลาดับ ในขณะที่ลาว (อันดับ 107) เป็นประเทศที่มีความไม่เสมอภาคหญิ งชายสูง
ที่สุดในอาเซียน
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2.2

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาขาหญิงและชาย
2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรั ฐธรรมนู ญฉบั บแรกในประเทศไทยที่เปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนทั้งประเทศเข้ามามีส่ ว นร่ วมในการยกร่ างโดยตลอด จนได้ชื่อว่าเป็ น “รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ
ประชาชน” เพื่อให้เป็นพื้นฐานสู่การปฏิรูปการเมืองการปกครอง เน้นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ จึงนับได้ว่ารัฐ ธรรมนูญฉบับนี้มี
เนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญในอดีตเป็นอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ หากวิเคราะห์เนื้อหาใน
รัฐธรรมนูญฉบับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน ก็คือ หลักความเสมอภาคอันเป็นหลักที่มีความสาคัญยิ่ง เพราะ
ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ หญิงและชายก็
เป็นหนึ่งในข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ซึ่งสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคของหญิงและชาย โดยสรุปได้ดังนี้
มาตรา 4

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง

มาตรา 5

ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ า กาเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด ย่อมอยู่ใ นความคุ้ม ครองแห่ ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา 30

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา 32

บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

มาตรา 40

บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือ
ทุ พ พลภาพ ย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองในการด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาคดี อ ย่ า ง
เหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

มาตรา 52

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจาก
การใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบาบัดฟื้นฟูในกรณีที่มี
เหตุดังกล่าว

มาตรา 80

รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย
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ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของ
สถาบั นครอบครัว และชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์ และจัดสวัส ดิการให้ แก่ผู้ สู งอายุ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้
มาตรา 81

รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(5) สนับสนุนการดาเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่ว ยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

มาตรา 84

รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(7) ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงาน
สัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทางานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม
รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ทางานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรา 87

รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน
พัฒ นาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่ว ยเหลื อการดาเนิน กิจกรรมสาธารณะของชุมชน
รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก
รูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

วรรคสุดท้าย

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ ต้องคานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

มาตรา 97

(เรื่อง ส.ส.) การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง สาหรับการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบสั ด ส่ ว น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง โอกาส สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม และ
ความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย

มาตรา 114

ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจาก
ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและ
ภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เท่าจานวนที่จะพึงมีตามที่กาหนดในมาตรา 111 วรรคหนึ่ง
ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์
ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเป็นสาคัญ และให้คานึงถึงองค์ประกอบจาก
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียมกันทาง
เพศ สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการให้โอกาสกับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย

มาตรา 152

การพิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญญั ติที่ ป ระธานสภาผู้ แ ทนราษฎรวินิ จฉั ย ว่า มี ส าระส าคั ญ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎร
มิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนเกี่ ย วกั บ บุ ค คลประเภทนั้ น มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึ่งในสามของจานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับการ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี ภายใต้ร ะบบบริ ห ารจั ดการภาครัฐที่โ ปร่งใส ยึดประโยชน์ส่ว นรวมและเปิดโอกาสการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการพัฒนา
1. ลดช่องว่างรายได้ร ะหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีความ
เท่าเทียมทางเพศมากขึ้น ทั้งในเรื่องรายได้ โอกาสทางอาชีพ และโอกาสในการดารงตาแหน่งในระดับบริหารและ
ระดับการตัดสินใจ
3. ประชาชนรับรู้สิทธิและหน้าที่และเข้าถึงบริการของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ภาคีการพัฒนาต่างๆ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม
4. คนยากจนและด้ อยโอกาสมี คุ ณภาพชี วิ ตดี ขึ้ น มี ภู มิ คุ้ มกั นและสามารถปรั บตั ว ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดขี ึ้น
5. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุ สตรี และผู้พิการ
2. สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ จาแนกตามเพศ อายุ
อาชีพและสัดส่วนของแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของกาลังแรงงานทั้งหมด
3. สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และช่องว่างรายได้ระหว่างแรงงานชายและหญิง
2.2.3 แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให้
ความสาคัญและกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสตรีฯ ในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่เสมอภาค คนในสังคม
12
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มีเจตคติที่ดี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเท่า
เทียมกัน เพื่อให้สังคมไทยมีความเป็นธรรม ยุติธรรม โดยสตรีทุกกลุ่มมีโอกาส เข้าถึงและได้รับการศึกษาทุกระดับ
มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม สตรีมีสุขภาวะ มีความมั่นคงใน
ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สตรีมีความมั่นใจและมีศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการ
ตัดสินใจในระดับต่างๆ รวมทั้งองค์กรและกลไกสตรีระดับต่างๆ มีความเข้มแข็ง เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสตรี โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและ
การตัดสินใจในระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ
เป้าหมาย
1) มีการปรับปรุงเจตคติของคนในสังคม โดยวัดจากเจตคติของเด็ก เยาวชน ผู้หญิงและผู้ชายต่อ
บทบาทหญิงชายทุกระดับ ในอัตราส่วนที่ดีขึ้น
2) ระดับความสาเร็จของสตรี ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพต่างๆ อย่าง
เท่าเทียมในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสตรีที่ประสบความสาเร็จและมีความสามารถพิเศษที่มี
ผลงานโดดเด่นและได้รับการยกย่องในสาขาต่างๆ มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น
3) สตรีได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม มีจานวน
เพิ่มขึ้น
4) สตรีทุกกลุ่ม ทุกวัย มีความรู้ ความตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ และมีการปรับพฤติกรรมใน
การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม และสตรีทุกกลุ่ม ทุกวัยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขถ้วนหน้า
5) องค์กรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
6) สาหรับสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงและอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆ ในสังคม
ได้รับการแก้ไขและเยียวยาตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
7) สัดส่วนของสตรีที่ดารงตาแหน่งทางการเมืองและการบริหาร มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
8) กลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการดาเนินงานด้านการพัฒนา
สตรีในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถพึ่งตนเอง และมีการทางานอย่างสร้างสรรค์

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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2.2.4 แผนบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2555 - 2558)
แผนบริหารราชการแผ่นดินมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสตรี ดังต่อไปนี้
นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
1. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการคุ้มครองทางสังคม
- ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและมีคุณภาพ
ครอบครัวเข้มแข็ง
2. พัฒนาครอบครัวสตรี เด็กและเยาวชน
- สัดส่วนผูห้ ญิงในระดับบริหารทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ผู้ด้อยโอกาสคนยากจน คนพิการให้มีคุณภาพและ
การเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น
มีความมั่นคงในชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน
- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของชุมชนเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่
กาหนด
- ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กาหนด
- อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุสตรีและ
ผู้พิการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ

นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
1. ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทย
- พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความอบอุ่นและมั่นคง
มีความมั่นคงอบอุ่น โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดี
โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้
และพัฒนาความรู้แก่ครอบครัวให้รู้เท่าทันการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และ
เปลี่ยนแปลง
ผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน เพื่อลด - ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม
ช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของ
สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นาทาง
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
ศาสนา ให้สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ - สนับสนุนการทางานแบบบูรณาการของภาคีการ
ประชาชนในแต่ละชุมชน เพื่อเชื่อมประสาน
พัฒนาทุกภาคส่วนในการพัฒนาครอบครัวและสังคม
ระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน นอกจากนี้จะ
ให้มีความมั่นคงของชีวติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น โดยประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างครอบครัวและส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน
สนับสนุนการทางานแบบบูรณาการของส่วนราชการ
และกองทุนต่างๆ ร่วมกับอาสาสมัครภาค
ประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิตคนไทยโดย
การใช้พื้นทีเ่ ป็นฐาน
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นโยบาย
2. สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปราบปราม
ขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ปรับปรุง
กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อควบคุมแหล่งอบายมุข สิ่งเสพติด ตลอดจน
ป้องกันปราบปรามและลงโทษอย่างจริงจังต่อ
ผู้กระทาความผิด ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่ให้ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบรวมถึงให้
โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองหรือมีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้าง
อาชีพเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์
3. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียนและ
เยาวชนทุกช่วงวัยให้มีความรู้คู่จริยธรรม ให้
ความสาคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6
เดือนแรก สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
ที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนใน
ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
รวมกลุ่มกันทากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ควบคู่
กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้าง
ความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ
4. สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่างเสมอภาคด้วยการปกป้องสิทธิ
ของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูก
กระทารุนแรงในครอบครัว และดึงศักยภาพของ
สตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษา และสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและ
ชนบท เพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
รายได้ มีหลักประกันในการดารงชีวิต จัดตั้งสถาน
ดูแลเด็กในที่ทางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับ
ชุมชนการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้

กลยุทธ์/วิธีการ
- การสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและคุ้มครอง
ประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
การกระทาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
- สร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคงพร้อมกับการสร้างอาชีพ เพื่อให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์

- เตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพ่อ
แม่อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กให้มี
พัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา พัฒนา
ทักษะและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง
รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนสามวัย
- พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการคุ้มครองและการ
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

- พัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน สังคม และการเมืองอย่างเสมอ
ภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม่
- ส่งเสริมให้มีสถานดูแลเด็กในที่ทางานภาครัฐและ
เอกชนจนถึงระดับชุมชน รวมทั้งเพิ่มและพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พึ่งได้ เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง
ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
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นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุน เพื่อ
พัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่
5. เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอานวยความ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
สะดวกสาธารณะต่างๆ สาหรับรองรับผู้สูงอายุและ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคม
- จัดบริการให้การสงเคราะห์สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การ
คนพิการ ผู้ดอ้ ยโอกาสควบคู่กับการพัฒนาระบบการ
สงเคราะห์จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหา
คุ้มครองสิทธิให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเสมอภาค
อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ - ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาในผู้สูงอายุ
และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
สังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์สูงสมควรให้มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบ้านเมือง
2.2.5 ข้อมูลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาหญิงและชาย
2.2.5.1 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบเป็นอนุสัญญาที่จัดทาขึ้น
โดยสหประชาชาติ และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2522 นับจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ให้สัตยาบัน (ratification) หรือภาคยานุวัติ (accession) อนุสัญญา
นี้แล้ว 185 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้า ร่ว มเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา CEDAW ของสหประชาชาติ โดยวิธี
ภาคยานุวัติ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2528 ส่งผลให้ประเทศไทยมีหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรี ทั้งในด้านนิติบัญญัติ ตุล าการ การบริหาร และมาตรการอื่นๆ และให้หลักประกันว่าสตรี
จะต้องได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่างๆ จากรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ ตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาฯ รวม 30 มาตรา โดยมาตราที่ 1-16 เป็นการระบุมาตรการในการดาเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิ บัติ
ต่อสตรีในด้านต่างๆ ประกอบด้ วย การให้ความหมาย “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี ” การเรียกร้องให้ประเทศภาคี
ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเรื่องการค้ามนุษย์ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการ
บริหาร สิทธิเกี่ยวกับสัญชาติ การศึกษา การจ้างงาน สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม สตรีชนบท และสิทธิความเสมอ
ภาคในครอบครัวและการสมรส ส่วนมาตรา 17-30 เป็นการกาหนดขั้นตอนและกลไกในการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามอนุสัญญาฯ โดยในส่วนของข้อสงวน (reservations) ที่ประเทศไทยได้ตั้งไว้เมื่อเข้าเป็นภาคี เพื่อที่จะขอเป็น
การยกเว้นไม่ผูกพันตามอนุสัญญาฯ เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ภายในประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไข
ให้สอดคล้อง มี 7 ข้อ ได้แก่
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อนุสัญญาขอ 7
อนุสัญญาขอ 9 วรรค 2
อนุสัญญาขอ 10
อนุสัญญาขอ 11 วรรค 1 (ข)
อนุสัญญาขอ 15 วรรค 3
อนุสัญญาขอ 16
อนุสัญญาขอ 29

:
:
:
:
:
:
:

เรื่องความเสมอภาคทางการเมืองและการรับตําแหนงทางราชการ
เรื่องการถือสัญชาติของบุตรที่เกิดจากหญิงไทย
เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่องสิทธิและโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกัน
เรื่องการทําสัญญา
เรื่องความเสมอภาคในดานครอบครัวและการสมรส
เรื่องการใหอํานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท

ตอมาไดมีการดําเนินการทางนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร และอื่นๆ ตามอนุสัญญาฯ
ประเทศไทยจึงไดขอยกเลิกขอสงวนที่ตั้งไวตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 6 ขอ ดังนี้
• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2533 ไดยกเลิกขอสงวนขอ 11 วรรค 1(ข)
เรื่องสิทธิและโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกัน และขอสงวนขอ 15 วรรค 3 เรื่องการทําสัญญา โดยในป
2534 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการทุกแหงทบทวนระเบียบขอบังคับที่กีดกันความเสมอภาคในการดํารง
ตําแหนงทางราชการของสตรี เพื่อใหโอกาสสตรีสามารถดํารงตําแหนงไดทุกตําแหนง
• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ไดยกเลิกขอสงวนขอ 9 เรื่องการถือ
สัญชาติของบุตรที่เกิดจากหญิงไทย ซึ่งไดมีการแกไขพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และใชพระราชบัญญัติ
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 โดยใหบุตรที่เกิดจากหญิงไทยกับชายตางชาติสามารถถือสัญชาติไทยได
• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2538 ไดยกเลิกขอสงวนขอ 7 เรื่องความ
เสมอภาคทางการเมืองและการรับตําแหนงทางราชการ โดยในป 25372538 มีการแตงตั้งนายอําเภอ และผูวา
ราชการจังหวัดหญิงเปนครั้งแรก
• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ไดยกเลิกขอสงวนขอ 10 เรื่อง
ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดวา “การจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” นอกจากนั้น ยังกําหนดใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่ในการจัด
ใหบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ (9 ป)
• คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ไดยกเลิกขอสงวนขอ 16 เรื่อง
ความเสมอภาคในดานครอบครัวและการสมรส โดยสํานักเลขาธิการสหประชาชาติไดรับตราสารถอนขอสงวนจาก
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ดังนั้น การถอนขอสงวนฯ ดังกลาวจึงมีผลตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม
2555 สําหรับความกาวหนาในการดําเนินงานของประเทศไทย ซึ่งมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อสงเสริมสิทธิ
ทางครอบครัว และการสมรสของหญิ งชายใหมีความเทา เที ยมกั น เช น พระราชบั ญญัติ แก ไขเพิ่ มเติ มประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 ซึ่งขยายความหมายของการขมขืน รวมทั้งกําหนดใหการขมขืนภรรยา
เปนความผิดอาญา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหสตรีที่สมรสแลวสามารถเลือกใชชื่อสกุล
ของสามีหรือของตนเองได และพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 โดยการใหสิทธิแกสตรีที่สมรสแลว
หรือสตรีที่หยารางในการเลือกใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ เปนตน
ปจจุบันยังคงเหลือขอสงวนอีก 1 ขอ ไดแก ขอ 29 เรื่องการใหอํานาจศาลโลกในการ
ตัดสินกรณีพิพาท
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2.2.5.2 ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
(Beijing Declaration and Platform for Action: BPFA)5
การประชุมว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 – 15 กันยายน 2538 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 189 ประเทศ รวมทั้งจาก
ประเทศไทยได้มีการรับรองปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration
and Platform for Action) โดยเนื้อหาหลักของปฏิญญาปักกิ่งฯ คือ การเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ มุ่งมั่นที่จะ
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมหลักการ “ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ” เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ โดยได้มี
การกาหนดประเด็นห่วงใยที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อความก้าวหน้าของสตรี 12 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 สตรีกับความยากจน
ทุกวันนี้ ประชากรโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนตกอยู่ในความยากจนอย่างน่าสังเวชและส่วน
ใหญ่เป็นสตรีในทศวรรษที่ผ่านมาจานวนสตรีและบุรุษที่ยากจนเพิ่มขึ้นอย่างไม่ได้สัดส่วนกัน อีกทั้งสตรียังมีโอกาส
กลายเป็นผู้ยากจนมากกว่าบุรุษ ยิ่งในชนบทด้วยแล้วปัญหาจะรุนแรงเป็นพิเศษ ปัญหาข้างต้นเกิดขึ้นเพราะสตรีมี
โอกาสทางเศรษฐกิจและความเป็นอิสระน้อยกว่าบุรุษ การเข้า ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การศึกษาและฝึกอบรม
และบริการสนับสนุนอื่นๆ มีจากัด สตรีมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในการตัดสินใจ ความเคร่งครัดต่อบทบาทที่สังคม
กาหนดไว้ และแนวโน้มของรัฐที่จะตัดทอนบริการสั งคมล้วนทาให้ภาวะความยากจนที่สตรีเป็นผู้แบกรับกลับมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 ทบทวน ยอมรับ และรักษานโยบายเศรษฐกิจมหภาคและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใส่
ใจกับความต้องการและความพยายามของสตรีผู้ยากจน
 แก้ไขกฎหมายและวิธีบริหารราชการ เพื่อประกันว่าสตรีจะได้รับสิทธิมนุษยชนและ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
 จัดหาวิธีให้สตรีได้เข้าถึงกลไกและสถาบันเพื่อการออม ตลอดจนสินเชื่อต่างๆ
 พั ฒ นาระเบี ย บวิ ธี ที่ อ าศั ย มุ ม มองความแตกต่ า งของหญิ ง ชายเป็ น พื้ น ฐานในการ
วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาความยากจน ซึ่งกาลังปรากฎในหมู่สตรีมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 2 สตรีกับการศึกษาและฝึกอบรม
การศึกษาและฝึกอบรมเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง และเป็นเครื่องมือสาคัญในการบรรลุ
ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้ว เด็กผู้หญิงจะได้เข้าเรียนในชั้นประถมและมัธยม
มากขึ้น แต่หลายประเทศยังคงมีการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น เจตคติดั้งเดิมที่สตรีต้องแต่งงาน
และมีบุตรตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่มีสถานที่เรียนที่จะสามารถเข้าเรียนได้สะดวก อีกทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่
เพียงพอ และมีเนื้อหาที่แสดงอคติทางเพศ เด็กผู้หญิงยังคงขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ในระดับสูงและในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การลงทุนให้การศึกษาฝึกอบรมแก่เด็กผู้หญิงและสตรีทั้งแบบในระบบและนอกระบบ
เป็นหนทางหนึ่งที่พิสูจน์ว่า จะสามารถสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดีที่สุด
5

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
http://www.apsw-thailand.org/index.html
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วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 ประกันความเสมอภาคในด้านการศึกษา รัฐบาลจะต้องมุ่งมั่นให้มีการเข้าถึงการศึกษา
พื้นฐานโดยทั่วถึงภายในปี 2543 โดยให้เด็กในวัยประถมศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้เรียนจนจบ ขจัดช่องว่าง
ระหว่างหญิงชายในชั้นประถมและมัธยมศึกษาให้หมดไป และให้มีการศึกษาโดยทั่วถึงในทุกประเทศก่อนปี 2558
 ขจั ดความไม่รู้ห นังสื อในหมู่ส ตรีให้ ห มดสิ้ น ลดอัตราการไม่รู้ ห นังสื อลงอย่างน้อ ย
ครึ่งหนึ่งของระดับในปี 2533
 ปรับปรุ งสตรีให้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การศึกษาต่อเนื่อง
 พัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมที่ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างหญิงและชาย
 จัดสรรทรัพยากรที่จะใช้ดาเนินงานและติดตามการปฏิรูปการศึกษาให้เพียงพอ
 ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีพสาหรับเด็กผู้หญิงและสตรี
ประเด็นที่ 3 สตรีกับสุขภาพ
สุขภาพของสตรีเกี่ยวเนื่องกับสภาวะความเป็นอยู่ท างจิตใจ สังคม และกายภาพ และยัง
ถูกกาหนดโดยบริบทของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ชีวิตและความเป็นอยู่ของสตรียังขึ้นอยู่กับการมี
สุขภาพทางกายและใจในมาตรฐานสูงสุด และเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับความสามารถเข้าร่วมในทุกสาขาของชีวิต ทั้งใน
สังคมและส่วนตัว สตรีต้องได้รับสิทธิดังกล่าวตลอดทุกขั้นตอนของชีวิตอย่างเสมอภาคกับบุรุษ
แผนปฏิบัติการให้คานิยามสุ ขภาพการเจริญพันธุ์ หมายถึง สถานะความเป็นอยู่ที่ดีโดย
พร้อมมูลทั้งทางกาย ใจ และสังคม รวมถึงสุขภาพทางเพศซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความสัมพันธ์ ของชีวิตทั้งในสังคมและ
ส่วนตัว ความสัมพันธ์อันเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์นั้นประกอบขึ้นด้วยการนับถือซึ่ง
กันและกัน การยินยอมพร้อมใจและรับผิดชอบร่วมกัน สิทธิการเจริญพันธุ์ตั้งอยู่บนการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
พื้นฐานของคู่สามีภรรยา และปัจเจกบุคคลที่จะตัดสินใจโดยเสรี และด้วยความรั บผิดชอบว่าจะมีบุตรจานวนกี่คน
เมื่อใด นอกจากนั้นยังมีสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศ และตัดสินใจเรื่องการเจริญพันธุ์อย่างเป็นอิสระปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ บีบบังคับ และการกระทารุนแรง
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 ให้สตรีมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้รั บการดูแลสุขภาพซึ่งเข้าถึงบริการที่เหมาะสม มีราคา
พอสมควร และมีคุณภาพ รวมทั้งสารสนเทศและบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยตลอดทุกขั้นตอนของชีวิต
 ลดการตายของมารดาจากระดับที่เป็นอยู่ในปี 2533 ลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี
2543 จากนั้นให้ลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งภายในปี 2558
 สนับสนุนผู้หญิงและผู้ชายให้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศและการเจริญพันธุ์ของ
ตน
 ริเริ่มใช้ประเด็นบทบาทหญิงชายในการแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพัน ธ์ โรคเอดส์
ประเด็นเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์
 เพิ่มทรัพยากรที่ใช้ในด้านสุขภาพของสตรี และตรวจสอบการติดตามผลด้วย
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ประเด็นที่ 4 ความรุนแรงต่อสตรี
ในทุกสังคม สตรีและเด็กหญิงถูกกระทาทารุณทางกาย ทางเพศ และทางจิตใจทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและสาธารณะมากน้อยแตกต่างกันไป โดยไม่จากัดฐานะ ชนชั้น และวัฒนธรรม มีการข่มขืนทารุณกรรม
และลวนลามทางเพศ รวมทั้งการคุกคามในที่ทางาน ในสภาวะสงคราม สตรียิ่งต้องได้รับความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การใช้สตรีเป็นทาสทางเพศ บังคับให้ตั้งครรภ์ บังคับให้ทาหมันและทาแท้ง เลือก
เพศทารกก่อนคลอดและกาจัดทารกหญิงถือเป็นความรุนแรงเช่นกัน การกระทาดังกล่าว ล้วนเป็นการละเมิดและ
ทาลาย หรือลบล้างสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพเบื้องต้นที่สตรีควรได้รับ นอกจากนั้นสตรีบางกลุ่ม เช่น แรงงานย้าย
ถิ่นต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากตกอยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงอย่างยิ่ ง ความรุนแรงต่อสตรี
จะยิ่งเพิ่มพูนและยืดเยื้อต่อไปไม่สิ้นสุด ถ้าปราศจากกฎหมายช่วยป้องกันและคุ้มครอง หรือสตรีไม่มีโอกาสเข้าถึง
หรือรัฐไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนั้น
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอในแผนปฏิบัติการ คือ
 ยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายที่จะยุติความรุนแรงต่อสตรี
 เร่งอนุวัติ และปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
ต่อสตรี รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 ออกกฎหมายใหม่และบังคับใช้ กฎหมายที่มีอยู่แล้วเพื่อลงโทษผู้มีหน้าที่รักษาความ
มั่นคง ตารวจ หรือตัวแทนอื่นๆ ของรัฐที่ปฏิบัติการรุนแรงต่อสตรี
 จัดหาที่พัก ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และบริการอื่นๆ ให้เด็กผู้หญิงและสตรีที่อยู่
ในสถานะเสี่ยงต่อความรุนแรง รวมทั้งให้คาปรึกษาและการบาบัดฟื้นฟูแก่ผู้กระทาผิดเรื่องความรุนแรงต่อสตรี
 เร่งรัดการให้ความร่วมมือระดับชาติและระดับนานาชาติที่จะกาจัดเครือข่ายการค้ า
สตรี
ประเด็นที่ 5 สตรีกับความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ
สันติภาพเป็นพื้นฐานของการบรรลุถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย แต่ในทางตรงกัน
ข้าม ความขัดแย้งทั้งประเภทที่ใช้อาวุธ และอื่นๆ ยังคงปรากฎอยู่ในหลายๆ ส่วนของโลก ความก้าวร้าว การเข้ายึด
ครองโดยกองกาลังต่างชาติ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ล้วนเกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสตรีและ
บุรุษในแทบทุกภูมิภาค การใช้จ่ายในกิจกรรมทหารอย่างฟุ่มเฟือย รวมทั้งการค้าอาวุธทาให้ปัญหาดังกล่าวรุนแรง
ยิ่งขึ้น
แม้ว่าสตรีเกือบจะไม่มีบทบาทในการตัดสินใจให้เกิดการขัดแย้งโดยใช้อาวุธแต่สตรีจะเป็น
ผู้ธารงรักษาสังคมให้มีระเบียบวินัยอยู่ได้ท่ามกลางความขัดแย้ง และมีส่วนสาคัญที่จะให้การศึกษาเรื่องสันติภาพ
และช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งให้หมดไป
แผนปฏิบัติการตระหนักดีว่า การข่มขืนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจาในระหว่างความขัดแย้งนั้น
จัดเป็นอาชญากรรมและภายใต้บางสถานการณ์ เป็นเครื่องมือการสังหารชนชาติให้สูญพันธุ์ จึงขอประณามการใช้
"การทาลายล้างชาติพันธุ์ " เป็นยุทธวิธีในการทาสงคราม รวมถึงการข่มขืน อันเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมา การกระทา
ดังกล่าวต้องยุติลง และลงโทษผู้กระทาผิดโดยทันที
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับที่มีอานาจในการตัดสินใจในการแก้ไขความขัดแย้ง
 ลดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยทางทหาร และควบคุมการมีอาวุธยุทธภัณฑ์
20
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ทั่วถึง ภายในปี 2543
ทุกแห่งในโลก

 พยายามให้มีการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านกับระเบิดและพิธีสารเลือกรับโดย
 ตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญและการมีส่วนร่วมของสตรีในการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ

 ตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งคุ้ ม ครองสตรี ที่ ต กอยู่ ใ นสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง
ประเภทที่ใช้อาวุธและอื่นๆ หรือภายใต้การยึดครองของต่างชาติ รวมทั้งผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น

ประเด็นที่ 6 สตรีกับเศรษฐกิจ
สตรีมีส่วนสาคัญในชี วิตเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆ ใน
กาลังแรงงาน กิจการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง รายได้จากการทางานของสตรีกลายเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับครัวเรือนทั้งหลายมากขึ้นทุกที
แต่สตรียังถูกละเลยในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ต้องเผชิญกับการถูกกดค่าจ้าง สภาพ
การทางานที่เลวร้าย ด้อยโอกาสในการจ้างงาน และอาชีพ สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทางานหลากหลาย
ประเภทไม่ว่าจะมีค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม แต่งานของสตรีภายในบ้านและในชุมชนนั้นไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน จึง
ไม่อาจตีราคาออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งทาให้ไม่มีการประเมินค่ารวมอยู่ในบัญชีประชาชาติ
การเลื อกปฏิบั ติในการศึกษาและฝึ กอบรม การจ้ างงาน ผลตอบแทน และการเลื่ อน
ตาแหน่ง รวมทั้งสภาพการทางานที่ไม่มีความยืดหยุ่น ขาดการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต และการแบ่งภาระความ
รับผิดชอบในครอบครัวอย่างไม่ได้สัดส่วน ล้วนเป็นการจากัดโอกาสของสตรีในการจ้ างงาน เศรษฐกิจ และอาชีพ
ทั้งหมด
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 ส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจและความเป็นอิสระของสตรี การเข้าถึงการจ้างงานและ
สภาพการทางานที่เหมาะสม รวมทั้งอานาจที่จะควบคุมทรัพยากรเศรษฐกิจ
 ช่วยให้สตรีได้เข้าถึงทรัพยากรการจ้างงาน ตลาด และการค้าได้โดยเสมอภาค
 ให้ บ ริ ก ารด้ า นธุ ร กิ จ การฝึ ก อบรม การเข้ า ถึ ง ตลาดสารสนเทศและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะสาหรับสตรีผู้มีรายได้น้อย
 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่สมรรถนะทางเศรษฐกิจ และเครือข่ายการพานิชย์ของสตรี
 ขจัดการแบ่งแยกทางอาชีพ และการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานทุกรูปแบบ
 ส่งเสริมการประสานความรับผิดชอบในครอบครัวเข้ากับการทางาน ทั้งของสตรีและ
บุรุษ
ประเด็นที่ 7 การมีส่วนร่วมของสตรีในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคของสตรีในการตัดสินใจ ไม่เพียงเป็นการเรียกร้องความ
ยุติธรรมทางสังคมหรื อประชาธิป ไตยเท่านั้น แต่จาเป็นอย่ างยิ่งส าหรับการจะได้รัฐ บาลที่มีความโปร่งใสและ
รับผิดชอบต่อประชาชน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบของสังคมโดยถูกต้องและสมดุล
ถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวแสวงหาประชาธิปไตยเกิดขึ้นแพร่หลายในหลายประเทศ แต่
ตัวแทนของสตรียังเป็นเพียงส่วนน้อยในทุกระดับของรัฐบาล โดยเฉพาะในคณะรัฐมนตรีและองค์กรฝ่ายบริหาร
อื่นๆ เป้าหมายที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเคยตั้งไว้ คือให้มีสตรีในตาแหน่งที่ มีอานาจในการ
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ตัดสินใจร้อยละ 30 ภายในปี 2538 นั้น ยังอยู่อีกห่างไกล ส่วนอานาจการเมืองในองค์กรนิติบัญญัติ สตรีก็ได้
ก้าวหน้าขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยทั่วโลกเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น สาหรับตาแหน่งระดับรัฐมนตรีก็ยิ่งมีสัดส่วน
น้อยลงไปอีก
ทานองเดียวกัน ในวงการศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา สื่ อมวลชน การศึกษา ศาสนา และ
กฎหมาย ก็ยั งมีส ตรี ระดับ ผู้ บ ริ หารอยู่ เป็นส่ว นน้อย จึงไม่ได้ส่ งผลที่ส าคัญต่อสถาบันและมีน โยบายหลั กของ
ประเทศ
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 ประกันให้สตรีได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในโครงสร้างอานาจและการตัดสินใจขององค์กร
รัฐบาลและหน่วยงานบริหารรัฐกิจ รวมถึงตุลาการ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชน ตลอดจนพรรค
การเมืองและสหภาพแรงงานอย่างเท่าเทียมและเต็มที่
 เพิ่มสมรรถนะของสตรีที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและในตาแหน่งระดับผู้นา
ประเด็นที่ 8 กลไกทางสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
ประเทศต่างๆ ได้จัดตั้งสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรีขึ้นมาแล้ว เป็นส่ วนใหญ่ใน
รูปแบบที่หลากหลาย และด้วยประสิทธิผลแตกต่างกันออกไป สถาบันเหล่านี้มักจะอยู่เพียงชายขอบของโครงสร้าง
รัฐบาลระดับชาติ กล่าวคือ ไม่กาหนดอานาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ขาดแคลนทั้งกาลังคนและทรัพยากร และไม่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอจากผู้นาการเมืองระดับประเทศ ส่วนในระดับภูมิภาค และนานาชาตินั้น กลไกและสถาบัน
สาหรับความก้าวหน้าของสตรีก็ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน
องค์กรหลายแห่งได้พัฒนาวิธีการสาหรับวิเคราะห์นโยบาย โดยอาศัยมุมมองบทบาทอัน
แตกต่างของหญิงชาย แต่น่าเสียดายที่นานๆ ครั้งจึงจะนามาใช้หรือมิฉะนั้นก็ละทิ้งไปโดยสิ้นเชิง
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 จัดสร้าง หรือเสริมความแข็งแกร่งให้กลไกระดับชาติและองค์กรอื่นๆ ของรัฐให้ประกัน
ว่าความรับผิดชอบเรื่องความก้าวหน้าของสตรีถูกจัดไว้ในระดับสูงสุดที่จะเป็นไปได้ในรัฐบาล
 บูรณาการมุมมองของบทบาทหญิงชายเข้าไว้ในกฎหมายนโยบายภาครัฐ แผนงาน
และโครงการ รวมทั้งประกันว่าจะมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อหญิงและชายก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายใดๆ
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่จาแนกหญิงและชายอย่างชัดเจน เพื่อใช้
วางแผน และประเมินผล และประเมินมูลค่างานของสตรีที่อยู่นอกบัญชีประชาชาติ
 สิทธิมนุษยชนทั้งปวงล้วนเป็นสิ่งสากล แบ่งแยกมิได้ เกี่ยวโยงและขึ้นต่อกัน รัฐบาล
และสหประชาชาติต้องให้ความสาคัญต่อการที่สตรีและเด็กจะได้รับสิทธิต่างๆ อย่างเต็มที่และเสมอภาค เนื่องจาก
เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับความก้าวหน้าของสตรี
 รัฐบาลต้องไม่เพียงแต่ละเว้นจากการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี แต่ต้องส่งเสริม
และป้องกันสิทธิดังกล่าวอย่างจริงจังด้วย
ประเด็นที่ 9 สิทธิมนุษยชนของสตรี
การตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนของสตรีนั้น สะท้อนให้เห็นได้ในความเป็น
จริงที่ว่า สามในสี่ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดียังมีช่องว่างระหว่างสิทธิที่กาหนดขึ้นกับการได้รับสิทธิที่มีอยู่จริง เนื่องจากรัฐบาล
22
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ขาดความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิดังกล่าว อีกทั้งยังไม่ได้เผยแพร่ให้บุคคลทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชายได้
รับรู้ในสิทธิของตน
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการ คือ
 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษชนของสตรี โดยปฏิบัติตามข้อตกลงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 ทบทวนกฎหมายต่างๆ เพื่อประกันว่าจะได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
 ประกันให้มีความเสมอภาคและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย
 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับคนทั่วไป
ประเด็นที่ 10 สตรีกับสื่อ
ทุกวันนี้ส ตรีจ านวนมากทางานอยู่ในสื่อมวลชน แต่น้อยคนได้ก้าวถึงระดับที่มีอานาจ
ตัดสินใจ สื่อมวลชนในประเทศต่างๆ ยังคงเสนอภาพลักษณ์ของสตรีในทางลบและเสื่อมศักดิ์ศรี ไม่ได้สะท้อนชีวิต
อันหลากหลายและรูปแบบต่างๆ ของการมีส่วนร่วมในสังคมของสตรี สิ่งที่กระทบต่อสตรีในทางลบเป็นพิเศษก็คือ
สื่อลามกอนาจารที่แสดงความรุนแรงและกดให้สตรีดูไร้ค่า สื่อมวลชนทุ กหนทุกแห่งมีศักยภาพที่จะช่วยส่งเสริม
ความก้าวหน้าของสตรี โดยอาจจัดสร้างกลไกควบคุมดูแลตนเองเพื่อขจัดรายการที่แสดงบทบาทหญิงชายอย่างมี
อคติทางเพศ อาจมีการเสริมพลังให้สตรี โดยเพิ่มทักษะ ความรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการคือ
 เพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของสตรี ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น และการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่
เกี่ยวกับสื่อมวลชนและเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการใช้สิ่งเหล่านั้น
 รัฐบาลควรมุ่งให้ มีความสมดุล ระหว่างหญิงและชาย โดยแต่งตั้งสตรีและบุรุษให้ มี
ตาแหน่งในองค์กรทั้งหลายที่มีหน้าที่ให้คาปรึกษา บริหาร กากับควบคุม และตรวจสอบสื่อมวลชน
 ส่งเสริมการเสนอภาพลักษณ์ที่สมดุลและไม่ยึดติดกับบทบาทดั้งเดิมของสตรี องค์กร
สื่อมวลชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนควรมีส่วนส่งเสริมให้มีการแบ่งภาระรับ ผิดชอบในครอบครัวอย่างเสมอ
ภาค
 ผลิตสื่อทีแ่ สดงให้เห็นบทบาทนานาประเภทของสตรีที่เป็นผู้นา พัฒนาแนวทางสาหรับ
อาชีพสื่อมวลชนและองค์กรโฆษณา รวมทั้งเกณฑ์ความประพฤติและรูปแบบอื่นๆ ของการควบคุม เพื่อส่งเสริมการ
เสนอภาพลักษณ์ของสตรีในแบบที่ไม่ซ้าซากล้าสมัย โดยให้สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออก
ประเด็นที่ 11 สตรีกับสิ่งแวดล้อม
สตรีเป็นผู้ให้การเลี้ยงดูครอบครัวและชุมชนโดยการบริหารและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ฐานะผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ดูแลครอบครัว และผู้ให้การศึกษา สตรีได้มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของ
ประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม สตรีซึ่งไม่ค่อยได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็น
ทางการในฐานะผู้บริหารทรัพยากรมักไม่ได้เข้าร่วมในการตัดสินใจ ประสบการณ์ และทักษะที่มีก็ไม่มีผู้ใส่ใจมาก
นัก แม้องค์กรสตรีจะมีบทบาทเป็นผู้นา แต่ในการประสานงานกับองค์กรระดับชาติ ยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร
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วัตถุประสงค์ของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการคือ
 นาสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจทุกระดับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ฐานะผู้บริหาร ออกแบบ วางแผนปฏิบั ติงาน และประเมินผลของโครงการสิ่งแวดล้อม บูรณาการประเด็นมุมมอง
ของหญิงชายเข้าไว้ในนโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 จัดตั้งหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กลไกระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ
เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสตรี
ประเด็นที่ 12 เด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัตินับตั้งแต่ช่วงแรกสุดของชีวิต และตลอดวัยเด็กจน
เข้าสู่ วัย ผู้ ใหญ่ เจตคติและการปฏิบัติที่เป็ น อัน ตราย เช่น การเฉือนอวัยวะเพศภายนอกของสตรี การเลื อกมี
บุตรชาย การแต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และการปฏิบัติที่เกี่ยวโยงกับสุขภาพ รวมทั้ง
การจัดสรรอาหารการกิน ทั้งหมดนี้ทาให้เด็กผู้หญิงในดินแดนหลายแห่งของโลกมีชีวิตรอดเข้าสู่วัยผู้ใหญ่น้อยกว่า
เด็กผู้ชาย นอกจากนี้ การขาดกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองหรือความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมาย ทาให้
เด็กผู้หญิงต้องเสี่ยงต่อความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ มากกว่าเด็กผู้ชายโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ ในหลาย
ภูมิภาคเด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในการศึกษาและการฝึกอบรมที่สร้างเสริมความรู้และทักษะเฉพาะ
ทาง
ในแต่ละปี เด็กผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี จานวนมากกว่า 15 ล้านคน ต้องให้กาเนิด
ทารกและประสบปัญหาอื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการตั้งครรภ์ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันและก่อนวัยอัน
ควรนั้นเด็กผู้หญิงจะเสี่ยงต่อผลร้ายต่างๆ ที่ตามมารวมถึงการติดเชื้อเอดส์ด้วย
วัตถุประสงค์หลักของข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการคือ
 ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง ในทุ ก รู ป แบบ ออกและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่
เหมาะสม อันจะประกันสิทธิอันเสมอภาคของเด็กในการสืบทอดตาแหน่งและมรดกไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม
 ขจัดเจตคติทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติในแง่ลบต่อเด็กผู้หญิง
 ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงในการศึกษา พัฒนาทักษะ และฝึกอบรม
 ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงในเรื่องสุขภาพและโภชนาการ
 ขจัดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานเด็ก และคุ้มครองสตรีวัยรุ่นที่จาเป็นต้องทางาน
 เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ บทบาทของครอบครั ว ในการปรั บ ปรุ ง สถานภาพของ
เด็กผู้หญิง
ในปี 2543 ได้มีการประชุ มสหประชาชาติส มัยพิ เศษเพื่อทบทวนและประเมิ นความ
คืบหน้าในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ไนโรบีเพื่อความก้าวหน้าของสตรีและปฏิญญาปักกิ่งฯ และกาหนดประเด็น
ห่วงใยเพิ่มเติมอีก 7 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 โลกาภิวัฒน์
กระบวนการโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้นโยบายรัฐในหลายประเทศเน้นไปที่การค้าอย่างเสรี
ส่งเสริมให้มีการไหลเวียนของเงินทุน ระหว่างประเทศมากขึ้น กิจกรรมของรัฐวิสาหกิจถูกโอนไปสู่ภาคเอกชน การ
ใช้จ่ายของรัฐโดยเฉพาะในงานบริการสังคมลดลง การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิต และความก้าวหน้าทาง
24
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เทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมมีผลต่อชีวิตของสตรี ทั้งในฐานะแรงงานและผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้ล้วนนาไปสู่
ความไม่เสมอภาค แต่รัฐยังไม่มีการประเมินผลความแตกต่างของผลกระทบระหว่างหญิงชายอย่างเป็นระบบ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกถูกจัดสรรอย่างไม่เท่าเทียม ซึ่งทาให้
ความแตกต่างในรายได้กว้างขึ้น มีผลให้สตรีมี สัดส่วนในกลุ่ มผู้ยากจนสู งกว่าบุรุษ และเพิ่ มความไม่เสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย อีกทั้งสตรียังพบกับสภาพการทางาน และความปลอดภัยที่เลวลงกว่าเดิม โดยเฉพาะงานที่อยู่ใน
สาขานอกระบบและภาคชนบท แม้ว่าสตรีจะมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ในหลายประเทศนโยบาย
เศรษฐกิจบางอย่างที่นามาใช้กลับมีผลลบ สตรีอาจจะทางานมากขึ้นแต่ค่าจ้างไม่ได้เพิ่มสูงตามไปด้วย ไม่ได้เลื่อน
ตาแหน่ง และสภาพการทางานก็ไม่ได้รับการปรับปรุง ยังคงกระจุกตัวในงานที่มีค่าจ้างต่า เสี่ยงอันตราย มีงานทา
เพียงบางเวลา หรือมีสัญญาจ้างที่ไม่มั่นคง ตลอดทั้งยังคงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับค่าจ้างและกลุ่มแรกที่ต้องถูกปลด
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ออกแบบและดาเนินงานอย่างไม่เหมาะสม การตัดงบประมาณ
ในการบริการสังคมพื้นฐาน รวมถึงการศึกษาและสุขภาพสร้างผลกระทบทางลบ และก่อภาระหนักให้สตรีมากกว่าบุรุษ
ประเด็นที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการพัฒนา
ได้เปลี่ยนแบบแผนการผลิต การจ้างงาน และระบบวิธีการทางานโดยนาสังคมที่ขึ้นอยู่กับความรู้ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอาจนาโอกาสใหม่ๆ มาสู่สตรีในทุกสาขาอาชีพ ถ้าสามารถเข้าถึงโอกาสเหล่านั้นได้อย่างเท่าเทียมกับ
บุรุษและได้รับการฝึกอบรมอย่างพอเพียง สตรีจานวนมากทั่วโลกยังไม่มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพสาหรับที่จะสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบธุรกิจ ศึกษาหาความรู้ และใช้ประโยชน์จาก
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่ 3 การเคลื่อนย้ายแรงงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีแบบแผนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยสตรีและเด็กผู้หญิงเข้ามา
มีส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อแสวงหางานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แรงงานในไร่นา งานรับใช้ในบ้านและงานให้ความบันเทิง แม้ว่าการย้ายถิ่นจะเพิ่มโอกาสการหารายได้และการ
พึ่งตนเองให้กับสตรี แต่ทาให้บางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน การศึกษาน้อย ไร้ทักษะ และ/หรือเป็นแรงงานที่
ผิดกฎหมาย ต้องทางานในสภาพที่ต่ากว่ามาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อของขบวน
การค้ามนุษย์ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ ทางเพศ รวมทั้งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประเด็นที่ 4 สังคมผู้สูงอายุ
แนวโน้มทางประชากรชี้ว่า การที่อัตราการเจริญพันธุ์ลดลง อายุเฉลี่ยสูงขึ้น และอัตรา
การตายต่าลง ทาให้เกิดภาวะประชากรสูงอายุขึ้นในหลายประเทศ สร้างปัญหาสุขภาพ อันมีผลโยงไปถึงระบบการ
ให้บริการสาธารณสุข และการใช้จ่ายของรัฐ อายุเฉลี่ยที่แตกต่างกันของหญิงชายทาให้จานวนหญิงหม้ายและหญิง
โสดที่ อ ยู่ ใ นวั ย ชราเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก น าไปสู่ ก ารโดดเดี่ ย วทางสั ง คมและปั ญ หาสั ง คมด้ า นอื่ น ๆ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ชีวิตของสตรีสูงวัยอาจสร้างสรรค์ประโยชน์ใ ห้แก่ประเทศชาติได้ อีกมาก ถ้าได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม
ประเด็นที่ 5 การแพร่ระบาดของโรคเอดส์
สตรีจานวนมาก โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในประเทศกาลังพัฒ นาได้รับผลกระทบทางลบ
ค่อนข้างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ สิ่งจาเป็นเบื้องต้นในการป้องกันคือ ความสั มพันธ์ทางเพศอย่างมี
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ความรับผิดชอบ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย นอกจากนี้ ยังจาเป็นต้องหายุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพใน
การสร้างพลังให้สตรีเพื่อให้สามารถควบคุมและตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ และรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกี่ยวโยงกับเพศของ
ตนต่อการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงและไร้ความรับผิดชอบ อันนาไปสู่โรคติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์
รวมถึงโรคเอดส์ ส่งเสริมพฤติกรรมของบุรุษที่แสดงความรับผิดชอบ ปลอดภัยและให้เกียรติต่อสตรี รวมถึงการ
เสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สตรีเป็นผู้รับภาระส่วนใหญ่ในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเป็นโรค
เอดส์ รวมทั้งเด็กที่ต้องเป็นกาพร้าเพราะโรคนี้ เนื่องจากโครงสร้างบริการสาธารณสุขที่เป็นอยู่ไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น หญิงติดเชื้อเอชไอวี มักจะถูกเลือกปฏิบัติ ถูกประณาม
และเป็นเหยื่อของความรุนแรง
ประเด็นที่ 6 ภัยพิบัติธรรมชาติ
ความเดือดร้อนความเสียหายจากภัย พิบัติธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทาให้เกิดความตระหนักถึง
ความไม่มีป ระสิ ทธิภ าพและไม่พอเพีย งของแนวทาง และวิธีการช่ว ยเหลื อป้องกันที่มีอยู่ในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ทั้งนี้สตรีต้องแบกรับภาระรับผิดชอบที่จะดูแลคนในครอบครัว ที่ต้องเผชิญกับเหตุ
เฉพาะหน้าดังกล่าวให้ดารงชีวิตต่อไปได้ สภาพการณ์เช่นนี้ตอกย้าว่า มิติหญิงชายต้องถูกนาเข้าไปบูรณาการไว้ใน
ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูจากภัยพิบัติธรรมชาติที่จะพิจารณานามาใช้
ประเด็นที่ 7 การแบ่งภาระงานระหว่างหญิงชาย
สภาพความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายที่เปลี่ยนรูปไป รวมถึงการเคลื่อนไหวรณรงค์เรื่อง
ความเสมอภาคได้นาไปสู่ความสนใจที่จะมี การประเมินบทบาทหญิงชายเสียใหม่ การสนับสนุนให้หญิงและชาย
คานึงถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่จะทางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคและตระหนักถึ งความ
จาเป็นที่จะเปลี่ยนเจตคติความเชื่อมั่นเดิมๆ ต่อบทบาทหญิงชาย อันเป็นอุปสรรคไม่ให้สตรีได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
อย่างเต็มที่ รวมทั้งความจาเป็นที่หญิงและชายจะต้องมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในงานต่างๆ ทั้งประเภทที่มีและไม่มี
ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน การที่งานของสตรีนอกตลาดแรงงานไม่ได้รับการวัดมูลค่าเป็นตัวเงิน และไม่ได้รับการรวม
ไว้ในบัญชีประชาชาติ ทาให้คุณูปการที่สตรีมีต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจยังคงถูกประเมินค่าต่ากว่าความจริง
ตราบใดที่การแบ่งภาระและความรับผิดชอบระหว่างหญิงชาย ยังไม่มีความเท่าเทียม การทางานของสตรีทั้ งใน
ตลาดแรงงานที่มีค่าตอบแทนกับงานดูแลย่อมนาไปสู่สถานการณ์ที่สตรีต้องได้รับภาระในสัดส่วนที่สูงกว่าบุรุษ
2.2.5.3 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals –MDG)
องค์กรสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ ณ สานักงานใหญ่ กรุง
นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน 2543 โดยมีผู้นาจากประเทศสมาชิกต่างๆ ของสหประชาชาติเข้าร่วม
จานวน 189 ประเทศ โดยผู้ นาจากประเทศดังกล่ าวร่ว มรับ รองคาประกาศแห่ งสหั ส วรรษ (Millennium
Declaration) โดยร่วมกันกาหนดแนวทางและเป้าหมายในอนาคตที่จะลดช่องว่างจากผลพวงของการพัฒนา และ
มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาคนภายในปี พ.ศ. 2553 – 2558
เป้าหมาย
- ขจัดความยากจนและหิวโหย
- ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี
- ลดอัตราการตายของเด็ก
- พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
- ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสาคัญอื่นๆ
26
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- รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายหลักที่ 1 ขจัดความยากจนและหิวโหย
MDG 1A ลดสัดส่วนประชากรยากจนลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533 - 2558
บรรลุแล้ว
MDG + ลดสัดส่วนประชากรยากจนให้ต่ากว่าร้อยละ 4 ภายในปี 2552
ไม่บรรลุ
MDG 1B ให้กาลังแรงงานทั้งหมดรวมผู้หญิงและเยาวชนได้ทางานที่มีคุณค่า
มีโอกาสบรรลุ
MDG 1C ลดสัดส่วนประชากรที่หิวโหยลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533 - 2558
บรรลุแล้ว
เป้าหมายหลักที่ 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
MDG 2A ให้เด็กทุกคนทั้งหญิงและชายสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาภายในปี 2558
บรรลุแล้ว
MDG + ให้เด็กทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในปี 2549
ไม่บรรลุ
MDG + ให้เด็กทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในปี 2558
มีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายหลักที่ 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี
MDG 3A ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
บรรลุแล้ว
ภายในปี 2548 และในทุกระดับการศึกษา ภายในปี 2558
MDG + เพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา องค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งผู้บริหาร
ไม่บรรลุ
ระดับสูงของราชการเป็นสองเท่าในช่วงปี 2545-2549
เป้าหมายหลักที่ 4 ลดอัตราการตายของเด็ก
MDG 4A ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ากว่าห้าปีลงสองในสามในช่วงปี 2533 - 2558
ไม่สามารถใช้กับ
ประเทศไทย
MDG + ลดอัตราการตายของทารกให้เหลือ 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคนภายในปี 2549
ไม่สามารถ
ประเมินได้เพราะ
เปลี่ยนชุดข้อมูล
MDG + ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ากว่าห้าปีในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือบาง มีโอกาสต่าจะบรรลุ
แห่ง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2548 – 2558
เป้าหมายหลักที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
MDG 5A ลดอัตราการตายของมารดาลงสามในสี่ในช่วงปี 2533 - 2558
ไม่สามารถใช้กับ
ประเทศไทย
MDG + ลดอัตราส่วนการตายของมารดาให้เหลือ 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่สามารถ
ภายในปี 2549
ประเมินได้เพราะ
เปลี่ยนชุดข้อมูล
MDG + ลดอัตราส่วนการตายของมารดาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือบางแห่ง
มีโอกาสบรรลุ
และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2548 - 2558
MDG 5B ให้ทุกคนเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ภายในปี 2558
มีโอกาสสูงจะบรรลุ
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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เป้าหมาย
เป้าหมายหลักที่ 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสาคัญอื่นๆ
MDG 6A ชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2558
MDG 6B ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง
ภายในปี 2553
MDG + ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรวัยเจริญพันธุ์ให้เหลือร้อยละ 1
ภายในปี 2549

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุแล้ว
มีโอกาสสูงจะบรรลุ

ไม่สามารถ
ประเมินได้เพราะ
เปลี่ยนตัวชี้วัด
MDG 6C ป้องกันและลดการเกิดโรคมาลาเรีย และโรคสาคัญอื่น ๆ ภายในปี 2558
มาเลเรีย-บรรลุแล้ว
วัณโรค-มีโอกาสต่าจะ
บรรลุ
หลอดเลือดหัวใจมีโอกาสต่าจะบรรลุ
MDG + ลดอัตราการเกิดโรคมาลาเรียใน 30 จังหวัดชายแดนให้เหลือ 1.4 ต่อประชากรพัน
บรรลุแล้ว
คนภายในปี 2549
เป้าหมายหลักที่ 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
MDG 7A กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
มีโอกาสบรรลุ
ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
MDG 7B ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2553
มีโอกาสบรรลุ
MDG + เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้น
มีโอกาสสูงจะบรรลุ
สุดท้ายภายในปี 2554
MDG + เพิ่มสัดส่วนการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2549
ไม่บรรลุ
MDG 7C ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
บรรลุแล้ว
ครึ่งหนึ่งภายในปี 2558
MDG 7D ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด 100 ล้านคนทั่วโลก
มีโอกาสสูงจะบรรลุ
ภายในปี 2563
เป้าหมายหลักที่ 8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
MDG 8B ให้ความสาคัญกับประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด
บรรลุแล้ว
MDG 8E ร่วมมือกับบรรษัทยาดาเนินการให้ประเทศกาลังพัฒนาสามารถเข้าถึงยาที่
บรรลุแล้ว
จาเป็น
MDG 8F ร่วมมือกับภาคเอกชนดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะ มีโอกาสสูงจะบรรลุ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มา : รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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2.2.5.4 ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (Declaration on the Elimination
of Violence against Women: DEVAW)
องค์การสหประชาชาติได้ทาการประกาศปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ใน
เดือนธันวาคม 2536 ปฏิญญาสากลนี้ได้ให้ความหมายของความรุนแรงต่อสตรี หมายถึง การกระทาใดๆ ที่เป็น
ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการทาร้ายทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ เป็นผลให้
เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะ และในชีวิตส่วนตัว ความ
รุนแรงต่อสตรีเป็นอุปสรรคหนึ่งที่กีดขวางการบรรลุเป้าหมายความเสมอภาค การพัฒ นาและสันติภาพ ความ
รุนแรงต่อสตรีเป็นทั้งการละเมิด และทาลายหรือเพิกถอนการที่สตรีจะได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภ าคอาเซียน (Declaration on the Elimination of Violence against
Women in the ASEAN Region) ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
- การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการขจัดความรุนแรงในทุก รูปแบบต่อสตรีใน
อาเซียน
- ความร่วมมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี
- การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนา
เอกชน
- การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
- การสนับสนุนให้สตรีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้น
- การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและการกลับสู่สังคมของผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
- มาตรการทางกฎหมายและการลงโทษผู้กระทาผิด
2.2.5.5 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการทางาน
พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) โดยการกาหนดนโยบายฯ ดังกล่าว เพื่อกระตุ้นความเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยกระดับความเป็ นอยู่ สนองตอบต่อความต้องการแรงงานและเอาชนะการว่างงาน และการทางานต่าระดับ
ประเทศสมาชิกจะต้องประกาศและปฏิบัติตามนโยบายอย่างแข็งขัน เป็นเป้ าหมายสาคัญ ซึ่งกาหนดขึ้นมาเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานทาเต็มเวลาที่มีประโยชน์และมีอิสระในการเลือก มีวัตถุประสงค์ที่ทาให้มั่นใจว่า
- มีงานทาสาหรับทุกคนที่ว่างงานและกาลังหางานทา
- งานนั้นมีประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้
- คนทางานทุกคนมีอิสระในการเลือกงาน และมีโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะหางานให้
เหมาะสมกับทักษะ และความสามารถในงานที่ ดีเหมาะสมกับตน โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ หรือกาเนิดทางสังคม
อนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยนโยบายการมีง านทา ปี ค.ศ. 1964 ได้มี การรั บรองเมื่ อวั นที่ 9
กรกฎาคม ค.ศ. 1964 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 สาหรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
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บทที่ 3
ผังสถิติทางการสาขาหญิงและชาย
3.1

แนวคิดในการจัดโครงสร้างสถิติทางการสาขาหญิงและชาย
สถิติทางการ6 (Official Statistics) หมายถึง ข้อความหรือตัวเลข ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะของ
สิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ และเป็น
สถิติที่มีความสาคัญต่อการใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
สาหรับประเทศไทยในระยะแรก ได้กาหนดคุณสมบัติของสถิติทางการไว้ ดังนี้
1) สถิติที่ใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความพร้อม
3) สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ และมาตรฐานคุณภาพ ที่
กาหนด
4) สถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) สาหรับประเทศไทย
ผังสถิติทางการ (นาเสนอในหัวข้อ 3.2) มีส่วนประกอบสาคัญคือ โครงสร้างสถิติทางการ (หมวด หมู่ หมู่
ย่อย) ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ และหน่วยงานรับผิดชอบ สถิติทางการภายใต้ผังสถิติทางการจะเป็น
สถิติทางการที่มีความส าคัญและจาเป็ นในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒ นาประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒ นาให้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนในระยะต่อไป
โครงสร้างสถิติทางการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผังสถิติทางการ พิจารณาจากข้อมูลที่จาเป็นต่อการประเมิน
และติดตามสถานการณ์การพัฒนา และการดาเนิ นงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญของสาขา
หญิงและชายตามที่ได้นาเสนอในบทที่ 2 ได้โครงสร้างสถิติทางการ และสถิติทางการ ดังต่อไปนี้
1. ความยากจน
1.1 เส้นความยากจน (poverty line) ด้านรายจ่าย
1.2 คนจนด้านรายจ่าย
1.3 ครัวเรือนยากจน
1.4 ครัวเรือนที่มีหนี้สิน
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
2. การศึกษาและการฝึกอบรม
2.1 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Intake rate)
2.3 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate)
2.4 อัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate)
2.5 ผู้เรียนในระบบ (นักเรียน/นักศึกษา)
2.6 ผู้เรียนนอกระบบ
2.7 อัตราการสาเร็จการศึกษา
2.8 อัตราการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy rate)
6

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558. หน้า 6-7. สานักงานสถิติแห่งชาติ.
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2.9 การอ่านหนังสือ
2.10 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
2.11 การเข้าฝึกอบรม (โดยส่วนราชการอื่น)
2.12 การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
3. สุขภาพ
3.1 อายุคาดเฉลี่ยของประชากร (จากสารวจ)
3.2 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
3.3 สัดส่วนการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแล
3.4 อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 -19 ปี
3.5 อัตราการคุมกาเนิด
3.6 อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53)
3.7 อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50)
3.8 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-152)
3.9 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14)
3.10 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)
3.11 อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
3.12 อัตราตาย
3.13 อัตราตายของมารดา
3.14 อัตราการฆ่าตัวตาย (Suicide)
3.15 อุบัติเหตุการขนส่ง
3.16 สุขภาพจิตของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
3.17 การสูบบุหรี่ของประชากร
3.18 การดื่มสุราของประชากร
3.19 อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
3.20 สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากทะเบียน)
3.21 สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากสามะโน)
3.22 อัตราเจริญพันธุ์ (จากสารวจ)
3.23 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส (จากสามะโน)
3.24 การออกกาลังกายของประชากร
3.25 การใช้เวลาว่างของประชากร
3.26 ผู้สูงอายุ
4. ความรุนแรง
4.1 การถูกทาร้ายร่างกาย/จิตใจ
4.2 การถูกทาร้ายทางเพศ
4.3 การบาดเจ็บจากการถูกทาร้าย
4.4 การประสบเหตุอาชญากรรม (จากสารวจ)
4.5 เหยื่อจากการค้ามนุษย์
4.6 กระบวนการยุติธรรมด้านความรุนแรงโดยตารวจ
4.7 กระบวนการยุติธรรมด้านความรุนแรงโดยอัยการ
32

_15-0881.indd 38

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

8/14/58 BE 2:33 PM

33

4.8 ผู้ต้องขัง
4.9 การควบคุมผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
4.10 สถาบันให้บริการทางสังคมภาครัฐ
4.11 การให้บริการทางสังคม
4.12 การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้
4.13 ยาเสพติด
5. ความขัดแย้ง
5.1 ความรุนแรงชายแดนใต้
6. เศรษฐกิจ
6.1 อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง
6.2 อัตราการมีส่วนร่วมของกาลังแรงงาน
6.3 ร้อยละของแรงงานนอกระบบ
6.4 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
6.5 อัตราการทางานต่ากว่าระดับ (ด้านเวลา)
6.6 ผู้ทางานด้าน ICT
6.7 รายได้จากการทางานนอกภาคเกษตร
6.8 อัตราการว่างงาน
6.9 สหภาพแรงงาน
6.10 แรงงานต่างด้าว
6.11 การเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินของครัวเรือน
7. อานาจและการตัดสินใจ
7.1 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
7.2 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
7.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
7.4 ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.
7.5 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
7.6 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
7.7 ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว.
7.8 คณะรัฐมนตรี
7.9 คณะกรรมาธิการรัฐสภา
7.10 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7.11 นักบริหารภาครัฐ
7.12 ผู้บริหารในการปกครองท้องถิ่น
7.13 ผู้บริหารในการปกครองท้องที่
7.14 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี)
7.15 กรรมการสหกรณ์
7.16 การมีส่วนร่วมในงานองค์กรชุมชน
7.17 การมีส่วนร่วมในหอการค้าจังหวัด
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8. กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้า
8.1 องค์กรเอกชนที่ทางานด้านสตรี
8.2 ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
9. สิทธิมนุษยชน
9.1 คณะกรรมการระดับชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน
9.2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
10. สื่อมวลชน
10.1 ผู้ที่อยู่ในงานสื่อสารมวลชน
11. สิ่งแวดล้อม
11.1 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
11.2 การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
11.3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
12. เด็ก
12.1 การเกิด (จากทะเบียน)
12.2 การเกิดและอัตราการเกิด (จากสารวจ)
12.3 อัตราเกิดมีชีพ
12.4 อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (Sex Ratio at Birth - SRB) (จากทะเบียน)
12.5 อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (Sex Ratio at Birth - SRB) (จากสารวจ)
12.6 อัตราส่วนเพศของเด็กอายุ 0-1 ปี และ 0-4 ปี
12.7 อัตราตายทารก
12.8 อัตราตายของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
12.9 ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย
12.10 ภาวะโภชนาการ
12.11 การสมรสในเด็ก
13. ขนาดและโครงสร้างของประชากร
13.1 ประชากร (จากทะเบียน)
13.2 ประชากร (จากสามะโน)
13.3 ประชากร (จากสารวจ)
13.4 ประชากร (จากการคาดประมาณ)
13.5 อัตราส่วนเพศของประชากร (จากสามะโน)
13.6 อัตราการเพิ่มของประชากร (จากทะเบียน)
13.7 อัตราการเพิ่มของประชากร (จากสามะโน)
13.8 อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรอายุ 15-59 ปี (จากสามะโน)
13.9 ประชากรตามพื้นที่ (จากทะเบียน)
13.10 ประชากรตามพื้นที่ (จากสามะโน)
13.11 ความหนาแน่นของประชากร (จากทะเบียน)
13.12 ความหนาแน่นของประชากร (จากสามะโน)
13.13 ประชากรแฝง
13.14 กลุ่มชาติพันธุ์ (จากทะเบียน)
34

_15-0881.indd 40

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

8/14/58 BE 2:33 PM

35

13.15 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (จากทะเบียน)
13.16 คนที่ไม่มีสัญชาติไทย (จากสามะโน)
13.17 คนต่างด้าวในหมู่บ้าน/ชุมชน
13.18 การย้ายเข้า (จากทะเบียน)
13.19 การย้ายออก (จากทะเบียน)
13.20 การย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (จากสารวจ)
13.21 การย้ายถิ่นของประชากรภายใน 5 ปี (จากสามะโน)
13.22 ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (จากสามะโน)
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1.ความยากจน

โครงสรางสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

1) เสนความยากจน (poverty เสนความยากจน (Poverty line)
line) ดานรายจาย
จําแนกตามเพศ ระดับภาค จังหวัด
และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขต
เทศบาล)
2) คนจนดานรายจาย
จํานวนคนจนเมื่อวัดดานรายจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค จําแนกตามเพศ
ระดับภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ (ในเขต
เทศบาล/นอกเขตเทศบาล)
สัดสวนคนจนเมื่อวัดดานรายจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค จําแนกตามเพศ
ระดับภาค และเขตพื้นที่ (ในเขต
เทศบาล/นอกเขตเทศบาล)
3) ครัวเรือนยากจน
จํานวนครัวเรือนยากจนเมื่อวัดดาน
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค จําแนก
ตามเพศของหัวหนาครัวเรือน
ระดับประเทศ ภาค และเขตการปกครอง
สัดสวนครัวเรือนยากจนเมื่อวัดดาน
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค จําแนก
ตามเพศของหัวหนาครัวเรือน
ระดับประเทศ ภาค และเขตพื้นที่ (ใน
เขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล)

ชื่อสถิติทางการ

สถานการณสถิติทางการ
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

อยูในสาขารายได
และรายจายฯ

อยูในสาขารายได
และรายจายฯ

อยูในสาขารายได
และรายจายฯ

อยูในสาขารายได
และรายจายฯ

อยูในสาขารายได
และรายจายฯ

หมายเหตุ

3.2 ผังสถิติทางการสาขาหญิงและชาย
ตารางขางลางนี้นําเสนอผังสถิติทางการ ประกอบดวยโครงสรางสถิติทางการ ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงานรับผิดชอบ สําหรับสถานการณสถิติ
ทางการจะพิจารณาจากสภาพปจจุบันของขอมูลสถิติทางการเพื่อนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ (บทที่ 4) ตอไป ในกรณีที่สถิติทางการนั้นอยูภายใต
การบริหารจัดการของสาขาอื่น แตมีความสําคัญตอสาขาหญิงและชาย จะระบุไวในชองหมายเหตุวาเปนสถิติทางการสาขาใด ในกรณีที่สถิติทางการในผังนี้เปนสถิติทางการที่
สาขาอื่นตองการใช ก็จะระบุไวในชองหมายเหตุวาสาขาใดตองการใช
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5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
ครัวเรือน

4) ครัวเรือนที่มีหนี้สิน

ชื่อสถิติทางการ

2.การศึกษาและการฝกอบรม 1) ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา

โครงสรางสถิติทางการ

หนวยงานรับผิดชอบ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
จําแนกตามเพศของหัวหนาครัวเรือน
ระดับประเทศ ภาค และเขตการ
ปกครอง
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
อายุ 15 ปขึ้นไป

รอยละของครัวเรือนที่มีหนีส้ ิน จําแนก
ตามเพศของหัวหนาครัวเรือน
ระดับประเทศ ภาค และเขตการ
ปกครอง

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

จํานวนครัวเรือนที่มหี นี้สิน จําแนกตาม สํานักงานสถิติแหงชาติ
เพศของหัวหนาครัวเรือน ระดับประเทศ
ภาค และเขตการปกครอง

รายการสถิติทางการ

หมายเหตุ

ปจจุบันมีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

อยูในสาขา
การศึกษา
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

ไมมีการประมวลผลจําแนกตามเพศ อยูในสาขารายได
อายุของหัวหนาครัวเรือน
และรายจาย
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
ไมมีการประมวลผลจําแนกตามเพศ อยูในสาขารายได
อายุของหัวหนาครัวเรือน
และรายจาย
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
มีขอมูลพรอมเผยแพรทุก 2 ป
อยูในสาขารายได
(ป พ.ศ. ที่ลงทายดวยเลขคู)
และรายจายฯ

สถานการณสถิติทางการ
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5) ผูเรียนในระบบ (นักเรียน/
นักศึกษา)

จํานวนผูเรียนในระบบ (นักเรียน/
นักศึกษา) จําแนกตามอายุ ชั้นป เพศ
เขตเมือง/ชนบท และเขตการปกครอง
(จังหวัด/อําเภอ/ตําบล)

อัตราการคงอยู (Retention Rate)
จําแนกตามระดับการศึกษา ชั้นเรียน เพศ
เขตเมือง/ชนบท และเขตการปกครอง
(จังหวัด)
อัตราการออกกลางคัน (Drop  out rate)
จําแนกตามระดับชั้น และเพศ

3) อัตราการคงอยู
(Retention Rate)

4) อัตราการออกกลางคัน
(Drop  out rate)

อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Intake
Rate) จําแนกตามระดับชั้น เพศ
เขตเมือง/ชนบท และเขตการปกครอง
(จังหวัด)

รายการสถิติทางการ

2) อัตราการแรกเขาเรียน
สุทธิ7 (Net Intake rate)

ชื่อสถิติทางการ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

หนวยงานรับผิดชอบ

ควรพัฒนาใหมีความสมบูรณ
เนื่องจากปจจุบันหนวยงานกลาง
(ศทก.สป.ศธ.) ไดรับขอมูลบาง
หนวยงานที่จัดการศึกษาเทานั้น
ทําใหมีขอมูลไมครบถวนสมบูรณ
ซึ่งตองจัดเก็บเพิ่มเติมจาก 22
หนวยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด ศธ.
ปจจุบันมีขอมูลทีส่ มบูรณพรอม
เผยแพร โดยจัดเก็บรวบรวมขอมูล
อยางตอเนื่องจาก 21 หนวยงาน
ที่จัดการศึกษาทั้งในสังกัดและนอก
สังกัด ศธ. (ไมรวม กศน.)
(รายละเอียดหนวยงานตาม
ภาคผนวก)

ควรพัฒนาใหมีความสมบูรณ
เนื่องจากขณะนี้มีการจัดทํา
ฐานขอมูลทะเบียนผูเรียนโดยใช
ตัวเลข 13 หลัก ขณะนี้ดําเนินการ
ไดประมาณ 80%
ปจจุบันมีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ใชวิธีการคํานวณเปรียบเทียบขอมูล
ปจจุบันกับขอมูลยอนหลัง

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
การศึกษา

อยูในสาขา
การศึกษา

อยูในสาขา
การศึกษา

อยูในสาขา
การศึกษา

หมายเหตุ

พิจารณาเฉพาะผูเรียนสัญชาติไทยทีอ่ ยูใ นเขตพื้นที่บริการตามสําเนาทะเบียนบาน (ทร.14) เทานั้น สําหรับผูเรียนที่ไมมีสัญชาติหรือมิใชสัญชาติไทย ใหจําแนกออกเปนการเฉพาะ และสําหรับผูเรียนที่ยายถิ่นฐาน ใหพจิ ารณาจากที่
พื้นที่บริการแรกเกิดจนกวาจะมีการแจงยายออก

โครงสรางสถิติทางการ
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โครงสรางสถิติทางการ
ปจจุบันมีขอมูลทีส่ มบูรณพรอม
เผยแพร โดยจัดเก็บรวบรวมขอมูล
อยางตอเนื่องจาก 9 หนวยงานทั้ง
ในสังกัดและนอกสังกัด ศธ.
ควรพัฒนาใหมีความสมบูรณ
เนื่องจากปจจุบันหนวยงานกลาง
(ศทก.สป.ศธ.) ไดรับขอมูลบาง
หนวยงานที่จัดการศึกษาเทานั้น
ทําใหมีขอมูลไมครบถวนสมบูรณ
ระดับอาชีวศึกษาของ สอศ. จัดเก็บ
ขอมูลโดยแบบสอบถาม ซึ่งสามารถ
เก็บขอมูลไดประมาณ 20% จาก
แบบสอบถามทั้งหมด
ควรพัฒนาใหมีความสมบูรณ
เนื่องจากปจจุบันหนวยงานกลาง
(ศทก.สป.ศธ.) ไดรับขอมูลบาง
หนวยงานที่จัดการศึกษาเทานั้น
ทําใหมีขอมูลไมครบถวนสมบูรณ
ระดับอาชีวศึกษาของ สอศ. จัดเก็บ
ขอมูลโดยแบบสอบถาม ซึ่งสามารถ
เก็บขอมูลไดประมาณ 20% จาก
แบบสอบถามทั้งหมด

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 อัตราการสําเร็จการศึกษา จําแนก
ตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา
เพศ เขตเมือง/ชนบท และเขตการ
ปกครอง (จังหวัด/อําเภอ/ตําบล)
 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการศึกษานอก
ระบบ และเขาสูตลาดแรงงาน จําแนก
ตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา
เพศ เขตเมือง/ชนบท และเขตการ
ปกครอง (จังหวัด/อําเภอ/ตําบล)
 รอยละของผูส ําเร็จการอาชีวศึกษา
และการอุดมศึกษาที่เขาสู
ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเปนที่พงึ
พอใจของผูใช และมีงานทําภายใน 1
ป รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวช.
และเขาสูตลาดแรงงาน

7) อัตราการสําเร็จการศึกษา

สถานการณสถิติทางการ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

หนวยงานรับผิดชอบ

จํานวนผูเรียนนอกระบบ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา เพศ และเขตการ
ปกครอง (จังหวัด/อําเภอ)

รายการสถิติทางการ

6) ผูเรียนนอกระบบ

ชื่อสถิติทางการ

อยูในสาขา
การศึกษา
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

อยูในสาขา
การศึกษา

อยูในสาขา
การศึกษา

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่
อานหนังสือ จําแนกตามเพศ

9) การอานหนังสือ

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รายการสถิติทางการ

 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส.
และเขาสูตลาดแรงงาน
 รอยละของผูส ําเร็จการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได
งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป
8) อัตราการอานออกเขียนได  อัตราการอานออกเขียนได (Literacy
rate) จําแนกตามกลุม อายุ เพศ
(Literacy rate)
และเขตการปกครอง
 อัตราการอานออกเขียนไดของผูใหญ
(ประชากรอายุ 15 ปขึ้น) (Adult
literacy rate) จําแนกตามเพศ และ
เขตการปกครอง
 อัตราการอานออกเขียนไดในเยาวชน
(1524 ป) จําแนกตามเพศ และ
เขตการปกครอง

ชื่อสถิติทางการ

เดิมใชขอมูลจากโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ ซึ่งจัดเก็บทุก
10 ป โดยปลาสุดที่ทําการจัดเก็บ
ขอมูลคือ ป 2553 ขอมูลจึงไมเปน
ปจจุบัน รวมถึงคําจํากัดความของ
การอานออกเขียนไดในโครงการ
สํามะโนประชากรฯ ไมสอดคลอง
กับคําจํากัดความตามสากล ทําให
ไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไป
เปรียบเทียบกับตางประเทศได
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดเริ่ม
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการอาน
ออกเขียนไดที่มีคําจํากัดความที่
สอดคลองกับสากลในป 2556
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจการอานหนังสือ)

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
การศึกษา

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น จําแนกเพศ กลุมอายุ ระดับ
การศึกษา จังหวัด และภาค

หลายหนวยงานใหบริการฝกอบรม
ระยะสั้นใหแกประชาชนทั่วไป อาทิ
กทม. ก.การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ก.
ศึกษาธิการ ก.แรงงาน แตยังไมมี
การรวบรวมขอมูลภาพรวมแสดงให
เห็นวามีจํานวนผูเขารับการอบรม
มากนอยเพียงใด หลักสูตรใด
กรมพัฒนาฝมือแรงงานอยูระหวาง
พัฒนาระบบเพื่อเชื่อม โยงขอมูล
จากหนวยงานตางๆ ซึ่งตองรอ
ความพรอมของระบบฐานขอมูล
และการนําขอมูลเขาสูร ะบบ
ฐานขอมูล การฝกอบรม
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1.กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2.สถานประกอบกิจการ
3.หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะ
ดําเนินใหมีการทํา mou มีการเก็บ
เปนรายบุคคล รอเรื่องงบประมาณ
หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

สถานการณสถิติทางการ

11) การเขาฝกอบรม
(โดยสวนราชการอื่น)

หนวยงานรับผิดชอบ
สถาบันทดสอบ
ปจจุบันมีขอมูลทีส่ มบูรณพรอม
ทางการศึกษาแหงชาติ
เผยแพร
(องคการมหาชน) หรือ สทศ.

รายการสถิติทางการ

10) การทดสอบทางการศึกษา รอยละของนักเรียนที่สอบผานเกณฑ
ระดับชาติ
มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถ
ระดับชาติ INET VNET ONET
NNET BNET

ชื่อสถิติทางการ

อยูในสาขา
การศึกษา
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขาแรงงาน

หมายเหตุ
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3.สุขภาพ

โครงสรางสถิติทางการ

อัตราคุมกําเนิดของหญิงสมรสอายุ 15  สํานักงานสถิติแหงชาติ
49 ป

5) อัตราการคุมกําเนิด

กรมอนามัย
สํานักอนามัยเจริญพันธุ

อัตราการคลอดของหญิงอายุ 1519 ป

4) อัตราการคลอดของหญิง
อายุ 15 19 ป

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร

กรมอนามัย
สํานักสงเสริมสุขภาพ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

สัดสวนการคลอดบุตรที่ไดรับการดูแล
จากบุคลากรสาธารณสุข

รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใช
คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จําแนกตาม
เพศ
อายุคาดเฉลี่ยของประชากรจากการ
สํารวจ จําแนกตามเพศ
รอยละหญิงตั้งครรภทไี่ ดรับการดูแล
กอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ

รายการสถิติทางการ

3) สัดสวนการคลอดบุตรที่
ไดรับการดูแล

1) อายุคาดเฉลี่ยของ
ประชากร (จากสํารวจ)
2) หญิงตั้งครรภทไี่ ดรับการ
ดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตาม
เกณฑ

12) การใชคอมพิวเตอร/
อินเทอรเน็ต

ชื่อสถิติทางการ
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาของแผนฯ (2558)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป
(สํารวจการมีการใช ICT ของ
ประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจเปลี่ยนแปลงของประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป
ขอมูลครอบคลุมสถานพยาบาล
ภาครัฐทุกสังกัด แตไมรวมขอมูล
จากสถานพยาบาลเอกชน
ไมพบในผังสถิติทางการสาขา
สุขภาพ แตพบวาเปนตัวชี้วัด
ในบทที่ 2 สถานการณ แนวโนม
และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของฯ หัวขอ
2.2.7 ของสาขาสุขภาพ
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป
ขอมูลครอบคลุมสถานพยาบาล
ภาครัฐทุกสังกัด แตไมรวมขอมูล
จากสถานพยาบาลเอกชน
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุก 3 ป
(สํารวจสถานการณเด็กและสตรีใน
ประเทศไทย: MICS)

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขาสุขภาพ

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขาสุขภาพให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
อยูในสาขาสุขภาพ

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

อัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตอประชากร

11) อัตราปวยดวยโรคหลอด
เลือดสมอง (I60I69)

กรมการแพทย

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไมติดตอ

อัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
ตอประชากร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

10) อัตราปวยดวยโรคความ
ดันโลหิตสูง (I10I15)

อัตราปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตอประชากร

8) อัตราปวยดวยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (I00I52)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

อัตราปวยดวยโรคมะเร็งเตานม
ตอประชากร

7) อัตราปวยดวยโรคมะเร็ง
เตานม (C50)

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร
กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไมติดตอ

หนวยงานรับผิดชอบ

9) อัตราปวยดวยโรคเบาหวาน อัตราปวยดวยโรคเบาหวานตอประชากร กรมควบคุมโรค
(E10E14)
สํานักโรคไมติดตอ

อัตราปวยดวยโรคมะเร็งปากมดลูก
ตอประชากร

รายการสถิติทางการ

6) อัตราปวยดวยโรคมะเร็ง
ปากมดลูก (C53)

ชื่อสถิติทางการ

อยูในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

อยูในสาขาสุขภาพ

อยูในสาขาสุขภาพ

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร
กรมอนามัย
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต

หนวยงานรับผิดชอบ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
การดื่มสุราของประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
ดื่มสุราของประชากร)

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขาขนสงฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
อยูในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร ทุกป
ลาสุดป 2557 (สํารวจสุขภาพจิต)

อยูในสาขาสุขภาพ

อยูในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขาสุขภาพ

หมายเหตุ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป

สถานการณสถิติทางการ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

อัตรามารดาตายตอการเกิดมีชีพ
100,000 คน
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากร
100,000 คน จําแนกตามเพศ และอายุ
อัตราการตายดวยอุบัติเหตุการคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวง
จําแนกตามเพศ
คมนาคม

อัตราตายตอประชากร 1,000 คน

รายการสถิติทางการ

16) สุขภาพจิตของคนไทยอายุ คะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิตของคนไทย
15 ปขึ้นไป
อายุ 15 ปข้นึ ไป จําแนกตามโครงสราง
กําลังแรงงาน อาชีพ อุตสาหกรรม และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
17) การสูบบุหรี่ของประชากร จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ระดับการศึกษาที่สําเร็จ เพศ
และเขตการปกครอง
18) การดื่มสุราของประชากร จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
จําแนกตามพฤติกรรมและความถี่
ในการดื่มสุรา กลุม อายุ เพศ
และเขตการปกครอง

14) อัตราการฆาตัวตาย
(Suicide)
15) อุบัติเหตุการขนสง

13) อัตราตายของมารดา

12) อัตราตาย

ชื่อสถิติทางการ
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โครงสรางสถิติทางการ

อัตราเจริญพันธุรวมจากการสํารวจ
(อัตราสวนตอ 1,000 คน)

22) อัตราเจริญพันธุ
(จากสํารวจ)

อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสจากสํามะโน
จําแนกตามเพศ
รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป
ที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย
จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง
และภาค

23) อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
(จากสํามะโน)

24) การออกกําลังกายของ
ประชากร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร ทุก 4 ป อยูในสาขาสุขภาพ
ลาสุดป 2554 (สํารวจพฤติกรรม
การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายของ
ประชากรและสุขภาพจิต)

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

อยูในสาขาสุขภาพ

หมายเหตุ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
อยูในสาขา
จัดทําทุก 10 ป (สํามะโนประชากร ประชากรศาสตรฯ
และเคหะ)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
อยูในสาขา
(สํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรศาสตรฯ
ประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
อยูในสาขา
(สํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรศาสตรฯ
ประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
อยูในสาขา
จัดทําทุก 10 ป (สํามะโนประชากร ประชากรศาสตรฯ
และเคหะ)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป
รวบรวมขอมูลจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรมอนามัย
สํานักสงเสริมสุขภาพ

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

อัตราเจริญพันธุ จําแนกตามชวงอายุมารดา สํานักงานสถิติแหงชาติ
จากการสํารวจ (อัตราสวนตอ 1,000 คน)

รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ HIV
(หญิงที่มาฝากครรภที่สถานพยาบาลรัฐ
ในปนั้น)
จํานวนประชากรหญิงอายุ 1549 ป
จากทะเบียน
จํานวนประชากรหญิงอายุ 1549 ป
จากสํามะโน

19) อัตราการติดเชื้อ HIV ใน
กลุมหญิงตั้งครรภ

20) สตรีวัยเจริญพันธุ
(จากทะเบียน)
21) สตรีวัยเจริญพันธุ
(จากสํามะโน)

รายการสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

46

_15-0881.indd 52

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557  2558

8/14/58 BE 2:33 PM

4.ความรุนแรง

โครงสรางสถิติทางการ

รอยละของการประสบเหตุอาชญากรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ
จําแนกตามเพศ และประเภท
อาชญากรรม

4) การประสบเหตุ
อาชญากรรม (จากสํารวจ)

3) การบาดเจ็บจากการ
ถูกทําราย

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

จํานวนผูที่ถูกทํารายทางเพศ
จําแนกตามอายุ เพศ สาเหตุและ
ผูกระทํา
จํานวนผูไดรับบาดเจ็บรุนแรงจากการ
ถูกทําราย จําแนกตามเพศ อายุ สาเหตุ
และผูกระทํา

รอยละของผูส ูงอายุที่อยูคนเดียว
จําแนกตามเพศ ภาค
และเขตการปกครอง
รอยละของสตรีสมรสอายุ 1549 ป
ที่ถูกทํารายรางกายหรือจิตใจ

ลักษณะการใชเวลาวางทํากิจกรรมหลัก
ของประชากรอายุ 10 ปขึ้นไป
(เวลาเฉลี่ยตอวัน) จําแนกตามกิจกรรม
เพศ เขตการปกครอง และภาค
หัวหนาครอบครัวทีเ่ ปนผูส ูงอายุ
จําแนกตามเพศ ภาค และ
เขตการปกครอง

รายการสถิติทางการ

2) การถูกทํารายทางเพศ

1) การถูกทํารายรางกาย/
จิตใจ

26) ผูสูงอายุ

25) การใชเวลาวางของ
ประชากร

ชื่อสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจขอมูลสถิติอาชญากรรม
ภาคประชาชน)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศ
ไทย)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจอนามัยการเจริญพันธุ)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ลาสุดป 2552 (สํารวจการใชเวลา
ของประชากร)

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขาศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

จํานวนคดีความรุนแรงตาม พ.ร.บ.
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
จากการดําเนินงานของตํารวจ
จํานวนคดีความรุนแรงตาม พ.ร.บ.
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
จากการดําเนินงานของอัยการ
จํานวนผูตองราชทัณฑ จําแนกตามเพศ
อายุ และประเภทฐานความผิด

7) กระบวนการยุติธรรมดาน
ความรุนแรงโดยอัยการ

8) ผูตองขัง

จํานวนผูประสบเหตุอาชญากรรมจาก
บุคคลในครอบครัวในรอบ 1 ปที่ผา นมา
จําแนกตามเพศ
จํานวนผูประสบเหตุอาชญากรรมจาก
บุคคลอื่น ในรอบ 1 ปทผี่ านมา
จําแนกตามเพศ
จํานวนผูที่เปนเหยื่อการคามนุษย
จําแนกตามเพศ อายุ และภูมิลาํ เนา
(จังหวัด)

รายการสถิติทางการ

6) กระบวนการยุติธรรมดาน
ความรุนแรงโดยตํารวจ

5) เหยื่อจากการคามนุษย

ชื่อสถิติทางการ

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (สํานักงาน
วิชาการ)
กรมราชทัณฑ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ศูนยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศกลาง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจขอมูลสถิติอาชญากรรม
ภาคประชาชน)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจขอมูลสถิติอาชญากรรม
ภาคประชาชน)
หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

สถานการณสถิติทางการ

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขายุติธรรมฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขายุติธรรมฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขายุติธรรมฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขายุติธรรมฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด

จํานวนศูนยพึ่งไดในโรงพยาบาล
เครือขาย จําแนกตามจังหวัด

จํานวนผูที่ถูกกระทําความรุนแรง
โดยบุคคลประเภทตางๆ จําแนกตาม
เพศ อายุ และผูกระทํา
จํานวนผูถูกกระทําความรุนแรงเฉลี่ย
ตอวัน จําแนกตามเพศ

12) การไดรับความชวยเหลือ
จากศูนยพึ่งได

จํานวนผูเสพยาเสพติด จําแนกตามเพศ

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

จํานวนสถาบันใหบริการทางสังคม
จําแนกตามประเภทผูร ับบริการ
จํานวนผูขอรับบริการทางสังคม
จําแนกตามเพศ อายุ ลักษณะความ
รุนแรง และหนวยที่ใหบริการ

10) สถาบันใหบริการทาง
สังคมภาครัฐ
11) การใหบริการทางสังคม

13) ยาเสพติด

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน

9) การควบคุมผูตองหาเด็ก
จํานวนเด็กและเยาวชนถูกคุมขัง
และเยาวชนในสถานพินิจและ ระหวางการพิจารณาคดีในสถานพินิจฯ
คุมครองเด็กและเยาวชน
จําแนกตามเพศ และอายุ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หนวยงานรับผิดชอบ

ชื่อสถิติทางการ

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขายุติธรรมฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
อยูในสาขา
สวัสดิการสังคม
ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขาสวัสดิการ
สังคม ใหเพิ่มเติม
รายการสถิติ
ทางการ

หมายเหตุ
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6. เศรษฐกิจ

5.ความขัดแยง

โครงสรางสถิติทางการ

2) อัตราการมีสวนรวม
ของกําลังแรงงาน

1) อัตราการบรรจุงาน
ตอตําแหนงงานวาง

1) ความรุนแรงชายแดนใต

ชื่อสถิติทางการ

อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง กรมการจัดหางาน
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา จังหวัด
และภาค
อัตราการมีสวนรวมของกําลังแรงงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
จําแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ
กลุมอายุ และระดับการศึกษาที่สําเร็จ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

จํานวนผูคายาเสพติด จําแนกตามเพศ
จํานวนเด็กกําพราจากเหตุการณ
ความรุนแรงชายแดนภาคใต
จําแนกตามเพศ จังหวัด
และประเภทการกําพรา
จํานวนผูหญิงหมายจากเหตุการณ
ความรุนแรงชายแดนภาคใต
จําแนกตามจังหวัด
จํานวนผูไดรับผลกระทบจาก
ความรุนแรง จําแนกตามเพศ
และประเภทของความรุนแรง
จํานวนผูไดรับการเยียวยาตามประเภท
ความรุนแรง จําแนกตามเพศ อายุ
การนับถือศาสนา และงบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ

รายการสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
โดยสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน เปนผูใชขอมูล
(สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขาแรงงาน
(กําลังแรงงาน คือ ผู
มีงานทํา ผูวางงาน
และผูร อฤดูกาล)

อยูในสาขาแรงงาน

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

7) รายไดจากการทํางาน
นอกภาคเกษตร

จํานวนผูทํางานอายุ 15 ป ขึ้นไป
สํานักงานสถิติแหงชาติ
ดาน ICT จําแนกตามอาชีพ อายุ ทักษะ
ภาค การศึกษา สถานภาพการทํางาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชั่วโมง
การทํางาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
อัตราสวนหญิงตอชาย
ที่ไดรับคาตอบแทนจากการทํางานนอก
ภาคเกษตร

6) ผูทํางานดาน ICT

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

อัตราการทํางานต่าํ ระดับดานชั่วโมง
การทํางาน จําแนกตามเพศ

รอยละของแรงงานนอกระบบ
จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง
ระดับการศึกษาที่สําเร็จ อาชีพ
อุตสาหกรรม และจํานวนชั่วโมง
การทํางาน
จํานวนผูประกันตนมาตรา 33
จําแนกตามอายุ เพศ และคาจาง
จํานวนผูประกันตนมาตรา 39
จําแนกตามอายุ และเพศ
จํานวนผูประกันตนมาตรา 40
จําแนกตามอายุ และเพศ

รายการสถิติทางการ

5) อัตราการทํางาน
ต่ํากวาระดับ (ดานเวลา)

4) ผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
กองทุนประกันสังคม

3) รอยละของแรงงาน
นอกระบบ

ชื่อสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
โดยสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน เปนผูใชขอมูล
(สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร)
ขอมูลจะนับตามสถานที่ตั้งที่
นายจางแจงขึ้นทะเบียน
หากนายจางไมแจงขึ้นทะเบียน
สาขา จํานวนผูประกันตนของสาขา
ที่มีที่ตั้งในเขตพื้นที่จะนับรวมกับ
สํานักงานใหญที่ขึ้นทะเบียนใน
พื้นที่นั้นๆ ทําใหขอมูลผูประกันตน
ไมตรงกับขอเท็จจริงที่ผูประกันตน
ประจําทํางาน
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรรายป
รูปแบบเอกสาร/Website

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา ICT

อยูในสาขาแรงงาน

อยูในสาขาแรงงาน

อยูในสาขาแรงงาน

หมายเหตุ
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7.อํานาจและการตัดสินใจ

โครงสรางสถิติทางการ

2) ผูใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

1) ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

11) การเปนเจาของบานและ
ที่ดินของครัวเรือน

10) แรงงานตางดาว

จํานวนสมาชิกในสหภาพแรงงาน
จําแนกตามเพศ

9) สหภาพแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

รอยละของการเปนเจาของบานและ
ที่ดินของครัวเรือน จําแนกตามเพศ
ของหัวหนาครัวเรือน
จํานวนผูมสี ิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
จําแนกตามเพศ ชวงอายุ ภาค จังหวัด
และเขตเลือกตั้ง
จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อ จําแนกตามเพศ ภาค จังหวัด
และเขตเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

สํานักงานสถิติแหงชาติ

จํานวนสหภาพแรงงานทั่วราชอาณาจักร กรมสวัสดิการและคุมครอง
จําแนกตามประเภทของการจดทะเบียน แรงงาน
จํานวนคนตางดาวที่นําเขาตาม MOU
กรมการจัดหางาน
จําแนกตามสัญชาติ และไดรับอนุญาต
ทํางาน

อัตราการวางงาน จําแนกตามภาค
เขตการปกครอง เพศ กลุมอายุ
และระดับการศึกษาที่สําเร็จ

รายการสถิติทางการ

8) อัตราการวางงาน

ชื่อสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
โดยสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน เปนผูใชขอมูล
(สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร)
หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขาแรงงาน
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขาแรงงาน ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
อยูในสาขาแรงงาน

อยูในสาขาแรงงาน

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

6) ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.

5) ผูใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ว.

4) ผูไดรับเลือกตั้ง ส.ส.

3) ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

ชื่อสถิติทางการ
จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จําแนกตามเพศ
ภาค จังหวัด และเขตเลือกตั้ง
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อ จําแนกตามพรรค เพศ
ชวงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค และ
จังหวัด
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จําแนกตามพรรค
เพศ ชวงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค
จังหวัด และเขตการเลือกตั้ง
จํานวนผูไดรับเลือกเปน ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อ จําแนกตามเพศ ชวงอายุ อาชีพ
วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด
และพรรคการเมือง
จํานวนผูไดรับเลือกเปน ส.ส.
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จําแนกตามเพศ
ชวงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค
จังหวัด และพรรคการเมือง
จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
จําแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
จําแนกตามเพศ ชวงอายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษา ภาค และจังหวัด

รายการสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หนวยงานรับผิดชอบ

อยูในสาขายุติธรรมฯ

อยูในสาขายุติธรรมฯ

อยูในสาขายุติธรรมฯ

อยูในสาขายุติธรรมฯ

อยูในสาขายุติธรรมฯ

หมายเหตุ
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รอยละของนักบริหารภาครัฐ
จําแนกตามเพศ ตําแหนงบริหาร8
และประเภท9
จํานวนนักการเมืองในการปกครอง
ทองถิ่น10จําแนกตามเพศ ตําแหนง
และประเภท

11) นักบริหารภาครัฐ

12) ผูบริหารในการปกครอง
ทองถิ่น

จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จําแนกตามคณะ และเพศ

จํานวนผูไดรับเลือกตั้ง ส.ว.
จําแนกตามเพศ ชวงอายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษา ภาค และจังหวัด
จํานวนผูดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามเพศ และชุดของ
คณะรัฐมนตรี
จํานวนคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
จําแนกตามคณะ และเพศ

รายการสถิติทางการ

10) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

9) คณะกรรมาธิการรัฐสภา

8) คณะรัฐมนตรี

7) ผูไดรับเลือกตั้ง ส.ว.

ชื่อสถิติทางการ

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง

หนวยงานรับผิดชอบ

พลเรือนสามัญ ตํารวจ ตุลาการ อัยการ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา สถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยของรัฐเทานั้น ไมรวมขาราชการครู

ปลัดกระทรวงระดับ 11 เลขาธิการ/ผูอาํ นวยการระดับ 11 รองปลัดกระทรวงระดับ 10 รองเลขาธิการ/รองผอ.ระดับ 10 อธิบดี/ผอ./เลขาฯ ระดับ 10 รองอธิบดี/รองเลขาฯ/รองผอ.ระดับ 9

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขายุติธรรมฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ

ฝายเลขาฯ ประสาน
กับหนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายเลขาฯ ประสาน
กับหนวยงาน
รับผิดชอบ

อยูในสาขายุติธรรมฯ

หมายเหตุ

ในสวนรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ยกเวนกทม.) หมายถึง สมาชิกสภาจังหวัด นายก อบจ. สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิก อบต. นายก อบต. ในสวนรับผิดชอบของ กทม. หมายถึง สมาชิกสภา
กรุงเทพฯ สมาชิกสภาเขต

10

9

8

โครงสรางสถิติทางการ
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จํานวนผูบริหารในการปกครองทองที่11
จําแนกตามเพศ และตําแหนง

13) ผูบริหารในการปกครอง
ทองที่

1) คณะกรรมการระดับชาติ
เรื่องสิทธิมนุษยชน

16) การมีสวนรวม
ในงานองคกรชุมชน
17) การมีสวนรวม
ในหอการคาจังหวัด
1) องคกรเอกชนที่ทํางาน
ดานสตรี
2) ผูบริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชาย
จํานวนผูบริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชาย (CGEO) จําแนก
ตามเพศ
จํานวนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
จําแนกตามเพศ
จํานวนอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ จําแนกตามเพศ

รอยละของผูนาํ องคกรชุมชน
จําแนกตามเพศ และภาค
จํานวนกรรมการหอการคาจังหวัด
จําแนกตามเพศ
จํานวนองคกรเอกชนที่ทํางานดานสตรี

14) สมาชิกสหกรณการเกษตร จํานวนสมาชิกสหกรณการเกษตร
(ที่ไดรับการตรวจบัญชี)
จําแนกตามเพศ และรูปแบบยอย
ของสหกรณ
15) กรรมการสหกรณ
รอยละของกรรมการสหกรณ
จําแนกตามเพศ ประเภทสหกรณ ภาค
และจังหวัด

รายการสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

หมายถึง กํานัน ผูใหญบาน/ผูชว ยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล

11

9. สิทธิมนุษยชน

8. กลไกเชิงสถาบันเพื่อ
ความกาวหนา

โครงสรางสถิติทางการ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
มนุษยชนแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
มนุษยชนแหงชาติ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

กรมสงเสริมสหกรณ

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคกรมหาชน)
สํานักกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

ขอมูลพรอมเผยแพรรายป
รูปแบบเอกสาร/Website

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

สถานการณสถิติทางการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

กรมการปกครอง

หนวยงานรับผิดชอบ

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขาเกษตรฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขายุติธรรมฯ ให
เพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
อยูในสาขาเกษตร
และประมง

หมายเหตุ
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รายการสถิติทางการ

2) การเกิดและอัตราการเกิด
(จากสํารวจ)

1) การเกิด (จากทะเบียน)

3) การชวยเหลือผูประสบภัย

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กรมประชาสัมพันธ
สํานักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หนวยงานรับผิดชอบ

อัตราเกิดจากการสํารวจ จําแนก
ตามเพศ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

จํานวนคนเกิดจากการทะเบียน จําแนก กรมการปกครอง
ตามเพศ ทั่วประเทศ จังหวัด และอําเภอ สํานักบริหารการทะเบียน
จํานวนคนเกิดทั้งปจากการสํารวจ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
จําแนกตามเพศ ทั่วประเทศ

จํานวนผูประสบภัยที่ไดรับการชวยเหลือ กรมปองกันและบรรเทา
จําแนกตามเพศ และประเภทภัยพิบัติ
สาธารณภัย

จํานวนผูตรวจการแผนดิน จําแนกตาม
เพศ
1) ผูที่อยูในงานสื่อสารมวลชน รอยละของสื่อมวลชน12 ที่มีบัตร
ประจําตัวออกโดยกรมประชาสมพันธ
จําแนกตามเพศ
1) คณะกรรมการดาน
จํานวนกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สิ่งแวดลอมระดับชาติ
จําแนกตามเพศ
2) การไดรับผลกระทบ
จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
จากภัยพิบัติ
จําแนกตามเพศ และประเภทภัยพิบัติ

2) ผูตรวจการแผนดิน

ชื่อสถิติทางการ

สื่อหนังสือพิมพและนิตยสาร สื่อวิทยุและโทรทัศน

12.เด็ก

11.สิ่งแวดลอม

10. สื่อมวลชน

โครงสรางสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจการเปลีย่ นแปลงของ
ประชากร)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

หนวยงานไมอยูในอนุกรรมการฯ

มีฐานขอมูลตองประมวลเปนขอมูล
สถิติ และตองเก็บรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขาทรัพยากรฯ
ใหเพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
ฝายเลขาฯ ประสาน
สาขาทรัพยากรฯ
ใหเพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

อัตราตายของทารกตอการเกิดมีชพี
1,000 คน จําแนกตามเพศ
อัตราตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
ตอจํานวนการเกิดมีชีพ 1,000 คน
จําแนกตามเพศ

7) อัตราตายทารก

9) ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย

รอยละของทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย
กวา 2,500 กรัม ทั่วประเทศ และเพศ

อัตราสวนเพศเมื่อแรกเกิด
จากการทะเบียน (เพศชายตอเพศหญิง
100 คน)
อัตราสวนเพศเมื่อแรกเกิด
จากการสํารวจ (เพศชายตอเพศหญิง
100 คน)
อัตราสวนเพศของประชากรอายุ 01 ป
และ 04 ปที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู
ในทะเบียนราษฎร

4) อัตราสวนเพศเมื่อแรกเกิด
(Sex Ratio at Birth  SRB)
(จากทะเบียน)
5) อัตราสวนเพศเมื่อแรกเกิด
(Sex Ratio at Birth  SRB)
(จากสํารวจ)
6) อัตราสวนเพศของเด็กอายุ
01 ป และ 04 ป

8) อัตราตายของเด็กอายุ
ต่ํากวา 5 ป

อัตราเกิดมีชีพตอประชากร 1,000 คน
จําแนกตามเพศ

รายการสถิติทางการ

3) อัตราเกิดมีชีพ

ชื่อสถิติทางการ

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร
กรมอนามัย
สํานักสงเสริมสุขภาพ

กรมการแพทย

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

หนวยงานรับผิดชอบ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขาสุขภาพ

หมายเหตุ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุก 6
เดือน โดยนําขอมูลมาจากขอมูล
ทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง ซึ่งครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชนทุกสังกัด

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

อยูในสาขาสุขภาพ

อยูในสาขาสุขภาพ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
อยูในสาขา
(สํารวจการเปลีย่ นแปลงของ
ประชากรศาสตรฯ
ประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(เว็บไซต
http://stat.bora.dopa.go.th/xst
at/tran/bstat.htm)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
อยูในสาขาสุขภาพ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ใชขอมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง
มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม

สถานการณสถิติทางการ
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3) ประชากร (จากสํารวจ)

2) ประชากร (จากสํามะโน)

1) ประชากร (จากทะเบียน)

11) การสมรสในเด็ก

10) ภาวะโภชนาการ

ชื่อสถิติทางการ

วัยเด็กอายุต่ํากวา 15 ป วัยแรงงานอายุ 1559 ป วัยสูงอายุ 60 ปขึ้นไป

13. ขนาดและโครงสราง
ของประชากร

โครงสรางสถิติทางการ

จํานวนสตรีอายุ 1549 ป ที่สมรสหรือ
อยูกินกับชายกอนอายุ 15 ป
จํานวนสตรีอายุ 2049 ป ที่สมรสหรือ
อยูกินกับชายกอนอายุ 15 ป และอายุ
18 ป
สตรีอายุ 1519 ป ที่สมรสหรืออยูก ิน
กับชาย
จํานวนประชากรสัญชาติไทยที่มีชอื่ อยู
ในทะเบียนราษฎร รายอายุ จําแนกตาม
เพศ และจังหวัด
จํานวนประชากรจากสํามะโน
จําแนกตามกลุมอายุ13 เพศ ทั่วประเทศ
ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง
จํานวนประชากรจากการสํารวจ
จําแนกตามกลุมอายุ เพศ ทั่วประเทศ
ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง

รอยละของประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป
มีภาวะอวนลงพุง

รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 15 ปมภี าวะ
อวน จําแนกตามเพศ

รายการสถิติทางการ

สถานการณสถิติทางการ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จัดทําทุก 10 ป (สํามะโนประชากร
และเคหะ)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จัดทําทุก 5 ป ระหวางปสํามะโน
(สํารวจการเปลีย่ นแปลงของ
ประชากร)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จัดทําทุกสิ้นป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจสถานการณเด็กและสตรี
ในประเทศไทย)

กรมอนามัย สํานักโภชนาการ มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป
(เดือนสิงหาคม) จากรายงาน
43 แฟม
กรมอนามัย สํานักโภชนาการ มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพรทุกป
(เดือนสิงหาคม)

หนวยงานรับผิดชอบ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

อยูในสาขาสุขภาพ

หมายเหตุ
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7) อัตราการเพิ่ม
ของประชากร (จากสํามะโน)

8) อัตราสวนการเปนภาระตอ อัตราสวนการเปนภาระรวม
ประชากรอายุ 1559 ป
(จากสํามะโน)

อัตราการเพิ่มของประชากรจากสํามะโน สํานักงานสถิติแหงชาติ
จําแนกตามภาค

5) อัตราสวนเพศ
ของประชากร (จากสํามะโน)
6) อัตราการเพิ่ม
ของประชากร (จากทะเบียน)

สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง
สํานักงานสถิติแหงชาติ

จํานวนประชากรจากการคาดประมาณ
จําแนกตามเพศ หมวดอายุ ทั่วประเทศ
ภาค และจังหวัด
อัตราสวนเพศของประชากรจากสํามะโน
(ชายตอหญิง 100 คน)
อัตราการเพิ่มของประชากรจากทะเบียน
จําแนกตามภาค

4) ประชากร
(จากการคาดประมาณ14 )

หนวยงานรับผิดชอบ

รายการสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)
มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

หมายเหตุ

การคาดประมาณประชากร (Population Projection) เปนการคาดประมาณจํานวนประชากรและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต โดยการวิเคราะห และศึกษาแนวโนม ประมาณคาบนพื้นฐานของขอมูลอัตราการเกิด
อัตราการตาย และอัตราการยายถิ่น เชน การคาดประมาณขนาดของประชากร โครงสรางอายุของประชากร เปนตน (แนวทางการจัดประเภทสาขาสถิติ. สํานักงานสถิติแหงชาติ)

14

โครงสรางสถิติทางการ
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โครงสรางสถิติทางการ

11) ความหนาแนน
ของประชากร (จากทะเบียน)

10) ประชากรตามพื้นที่
(จากสํามะโน)

9) ประชากรตามพื้นที่
(จากทะเบียน)

ชื่อสถิติทางการ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

อัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุ
(60 ปขึ้นไป)

จํานวนประชากรตามพื้นที่
จากทะเบียน จําแนกตามเพศ อําเภอ
จังหวัด
จํานวนประชากรตามพื้นที่จากสํามะโน
จําแนกตามเพศ อําเภอ จังหวัด และเขต
การปกครอง
จํานวนประชากรจากทะเบียนตอพื้นที่
(คนตอตร.กม.) จําแนกตามภาค และ
เขตการปกครอง

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

อัตราสวนการเปนภาระวัยเด็ก
(อายุต่ํากวา 15 ป)

รายการสถิติทางการ

มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

จํานวนกลุมชาติพันธุที่ไดรับการจัดทํา
ทะเบียนประวัติและออกบัตร
จําแนกตามเพศ และจังหวัด
จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ใหมีถิ่นที่อยูถาวรในราชอาณาจักร
จําแนกตามสัญชาติ และเพศ
จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ใหมีถิ่นที่อยูชั่วคราวในราชอาณาจักร
จําแนกตามสัญชาติ และเพศ

14) กลุมชาติพันธุ
(จากทะเบียน)

15) คนตางดาวเขาเมืองถูก
กฎหมาย (จากทะเบียน)

จํานวนประชากรทีไ่ มมีชื่ออยูในทะเบียน สํานักงานสถิติแหงชาติ
บาน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง
และจังหวัด

13) ประชากรแฝง

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

หมายเหตุ

มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม
มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

 ขอมูลที่มีเปนขอมูลจํานวน
ประชากรที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียน
บานที่อาศัยอยูประจําใน
วันสํามะโน (1 ก.ย.2553) แตขอมูล
จะไมทันสมัยตอผูใช เนื่องจาก
การทําสํามะโนจัดทําทุก 10 ป
 ยังไมมีการกําหนดคํานิยาม
ประชากรแฝงที่ชัดเจน
มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

สถานการณสถิติทางการ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

จํานวนประชากรจากสํามะโนตอพื้นที่
(คนตอ ตร.กม.) ทั่วประเทศ และภาค

12) ความหนาแนน
ของประชากร (จากสํามะโน)

หนวยงานรับผิดชอบ

รายการสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
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15

20) การยายถิ่นและอัตรา
การยายถิ่น (จากสํารวจ)

19) การยายออก
(จากทะเบียน)

จํานวนการยายเขาจากทะเบียน
จําแนกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ
จังหวัด และอําเภอ
จํานวนการยายออกจากทะเบียน
จําแนกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ
จังหวัด และอําเภอ
จํานวนผูยายถิ่นจากการสํารวจ
จําแนกตามหมวดอายุ เพศ ภาค
และเขตการปกครองที่อยูปจจุบัน
อัตราการยายถิ่นจากการสํารวจ
จําแนกตามเพศ

จํานวนคนตางดาวที่อาศัยอยูใน
หมูบาน/ชุมชน

17) คนตางดาวในหมูบาน/
ชุมชน15

18) การยายเขา
(จากการทะเบียน)

จํานวนประชากรทีไ่ มมสี ัญชาติไทย
จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง

รายการสถิติทางการ

16) คนที่ไมมีสัญชาติไทย
(จากสํามะโน)

ชื่อสถิติทางการ

คนตางดาวในหมูบา น/ชุมชน หมายถึง บุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย (แบบสอบถาม กชช.2ค. ป 2556)

โครงสรางสถิติทางการ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

กรมการพัฒนาชุมชน
(กชช. 2 ค.)

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จัดทําทุกป (ลาสุดป 2554)
(สํารวจการยายถิ่นของประชากร)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จัดทําทุกป (ลาสุดป 2554)
(สํารวจการยายถิ่นของประชากร)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

มีขอมูลที่ตองประมวลผลเพิ่มเติม
จัดทําทุก 2 ป

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

22) ประชากรที่ไมไดอาศัยอยู รอยละของประชากรที่ไมไดอาศัย
ในจังหวัดที่เกิด (จากสํามะโน) อยูใ นจังหวัดที่เกิดจากสํามะโน
จําแนกตามภาค และจังหวัด

21) การยายถิ่นของประชากร รอยละของประชากรที่ยายถิ่นภายใน
ภายใน 5 ป (จากสํามะโน)
5 ป จากสํามะโน จําแนกตามภาค และ
จังหวัด

ชื่อสถิติทางการ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)

สถานการณสถิติทางการ

อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูในสาขา
ประชากรศาสตรฯ
(ประสานขอให
ประมวลผลจําแนก
เพศเพิ่มเติม)

หมายเหตุ

บทที่ 4
สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาสถิติสาขาหญิงและชาย
ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ จาเป็นต้องทราบสถานการณ์ของสถิติทางการในปัจจุบัน
ซึ่งพิจารณาโดยสังเขปได้สองด้าน คือ ด้านการผลิตสถิติทางการ และด้านความพร้อมของหน่วยสถิติ
ด้านการผลิตสถิติทางการ จะพิจารณาถึงสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาสถิติทางการเพื่อให้มีการ
ผลิตสถิติทางการครบถ้วน ถูกต้อง และเผยแพร่อย่างสม่าเสมอ
 การผลิต/จัดทาสถิติ - รายการสถิติยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้องแม่นยา จาเป็น ต้องพัฒนาวิธีการ
จัดทาให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือรายการสถิติยังไม่ได้จาแนกมิติต่างๆ ที่จาเป็นต่อการนาไปใช้ประโยชน์
เช่น จาแนกเพศ จาแนกกลุ่มอายุ หรือรายการสถิติยังไม่ได้นาเสนอในระดับที่จาเป็นต่อ การใช้ป ระโยชน์ เช่น
นาเสนอระดับจังหวัด หรือรายการสถิติยังไม่ ได้มีการประมวลผลอย่างสม่าเสมอ ยัง ขาดช่องทางการเผยแพร่
หรือเผยแพร่ไม่สม่าเสมอ ล่าช้า เป็นต้น
ด้านความพร้อมของหน่วยสถิติ หน่วยสถิติ หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสถิติทางการของ
หน่ว ยงาน โดยอาจเป็น หน่ว ยที่ผลิ ตข้อมูล สถิติเองหรือรวบรวมข้อมูล จากภายในหน่วยงานหรือนาข้อมูล ของ
หน่วยงานอื่นมาประมวลเป็นสถิติ สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาหน่วยสถิติสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
 บุคลากร เช่น การมีจานวนบุคลากรจากัด บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ เป็นต้น
 เครื่องมือในการผลิต/จัดทาสถิติหรือการเผยแพร่ เช่น ซอฟต์แวร์ในการประมวลผล คอมพิวเตอร์
ระบบต่างๆ เป็นต้น
 ทรัพยากรสนับสนุน เช่น งบประมาณ นโยบาย การอบรม การจัดจ้างหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
4.1 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขาหญิงและชาย
สานั กงานกิจการสตรี และสถาบัน ครอบครัว กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ เป็น
หน่วยงานแกนหลักของสถิติทางการสาขาหญิงและชาย โดยผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ สาขาหญิง
และชาย พบว่า สถิติทางการสาขาหญิงและชายมีจานวนทั้งสิ้น 126 เรื่อง เป็นรายการสถิติทางการ จานวน 161
รายการ มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่จานวน 40 รายการ ต้องพัฒนาให้สมบูรณ์เพิ่มเติมมีจานวน 45 รายการ และ
อยู่ในสาขาอื่น 76 รายการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
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สรุปสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาสถิติ
สถานการณ์สถิติทางการ
1. สาขาหญิงและชาย
1.1 มีข้อมูลสถิตพิ ร้อมเผยแพร่
1.2 ต้องพัฒนา
- มีการจั ดเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้เป็น
คณะอนุกรรมการสถิติสาขา

จานวนรายการ
สถิติทางการ
40
45
2

- ยังไม่มีการจาแนกเพศ

27

- เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

15

- มีฐานข้อมูลแต่ยังไม่ประมวลผลเป็นสถิติ
2. อยู่ในสาขาอื่น
- พร้อมเผยแพร่
- ต้องพัฒนา
รวม

1
76
59
17
161

แนวทางการพัฒนา
- ฝ่ายเลขาฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่ อ เผยแพร่ แ ละประเมิ น คุ ณ ภาพสถิ ติ
ทางการ
- ฝ่ า ยเลขาฯ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เผยแพร่ ส ถิ ติ
ทางการ
- ประสานสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผล
จาแนกเพศเพิ่มเติม
- ประสานสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม
รายการสถิติทางการ
- หน่วยงานประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม
สาขาหญิงและชายไม่ต้ องกาหนดแนวทาง
พัฒนาในส่วนนี้

4.1.1 รายการสถิติทางการที่อยู่ในสาขาหญิงและชาย แบ่งสถานการณ์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ รายการสถิติ
ทางการที่มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ และรายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนา ดังนี้
4.1.1.1 รายการสถิติทางการพร้อมเผยแพร่ จานวน 40 รายการ ซึ่งต้องมีการประสานหน่วยงาน
รับผิดชอบนาข้อมูลเข้าระบบนาเสนอสถิติทางการ และประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติในระยะต่อไป ได้แก่
สานักงานสถิติแห่งชาติ
1. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือ จาแนกตามเพศ
2. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต จาแนกตามเพศ
3. จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามพฤติกรรมและความถี่ในการดื่มสุรา
กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง
4. จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ระดับการศึกษา
ที่สาเร็จ เพศ และเขตการปกครอง
5. หัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ จาแนกตามเพศ ภาค และเขตการปกครอง
6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว จาแนกตามเพศ ภาค และเขตการปกครอง
7. ร้อยละของสตรีสมรสอายุ 15-49 ปีที่ถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจ
8. ร้อยละของการประสบเหตุอาชญากรรม จาแนกตามเพศ และประเภทอาชญากรรม
9. จานวนผู้ประสบเหตุอาชญากรรมจากบุคคลในครอบครัวในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา จาแนกตาม
เพศ
64
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10. จานวนผู้ประสบเหตุอาชญากรรมจากบุคคลอื่นในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา จาแนกตามเพศ
11. อัตราส่วนหญิงต่อชายที่ได้รับค่าตอบแทนจากการทางานนอกภาคเกษตร
12. ร้อยละของการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินของครัว เรือน จาแนกตามเพศของหั วหน้า
ครัวเรือน
13. จานวนสตรีอายุ 15-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนอายุ 15 ปี
14. จานวนสตรีอายุ 20-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี
15. สตรีอายุ 15-19 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1. จานวนผู้เสพยาเสพติด จาแนกตามเพศ
2. จานวนผู้ค้ายาเสพติด จาแนกตามเพศ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1. จานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จาแนกตามเพศ ช่วงอายุ ภาค จังหวัด และเขตเลือกตั้ง
2. จานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จาแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขต
เลือกตั้ง
3. จานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จาแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขต
เลือกตั้ง
4. จานวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. จาแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด
กรมการปกครอง
1. อั ต ราส่ ว นเพศของประชากรอายุ 0-1 ปี และ 0-4 ปี ที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย และมี ชื่ อ อยู่ ใ น
ทะเบียนราษฎร
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. จานวนเด็กกาพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ จาแนกตามเพศ จังหวัด
และประเภทการกาพร้า
2. จานวนผู้หญิงหม้ายจากเหตุการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ จาแนกตามจังหวัด
3. จานวนผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง จาแนกตามเพศ และประเภทของความรุนแรง
4. จานวนผู้ได้รับ การเยียวยาตามประเภทความรุน แรง จาแนกตามเพศ อายุ การนับถือ
ศาสนา และงบประมาณ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1. จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จาแนกตามคณะ และเพศ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
1. ร้อยละของนักบริหารภาครัฐ จาแนกตามเพศ ตาแหน่งบริหาร และประเภท
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
1. จานวนกรรมการหอการค้าจังหวัด จาแนกตามเพศ
2. จานวนองค์กรเอกชนที่ทางานด้านสตรี
3. จานวนผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) จาแนกตามเพศ
4. จานวนผู้ตรวจการแผ่นดิน จาแนกตามเพศ
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สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. จานวนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จาแนกตามเพศ
2. จานวนอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จาแนกตามเพศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จานวนกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จาแนกตามเพศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักบริหารการสาธารณสุข
1. จานวนผู้ที่ถูกทาร้ายทางเพศ จาแนกตามอายุ เพศ สาเหตุและผู้กระทา
2. จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทาร้าย จาแนกตามเพศ อายุ สาเหตุและผู้กระทา
3. จานวนศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลเครือข่าย จาแนกตามจังหวัด
4. จานวนผู้ ที่ถูกกระทาความรุนแรงโดยบุคคลประเภทต่างๆ จาแนกตามเพศ อายุ และ
ผู้กระทา
5. จานวนผู้ถูกกระทาความรุนแรงเฉลี่ยต่อวัน จาแนกตามเพศ
4.1.1.2 รายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนา มีจานวนรวมทั้งสิ้น 45 รายการ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคณะอนุกรรมการสถิติสาขา
จานวน 2 รายการ มีดังนี้
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. จ านวนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในคณะรั ฐ มนตรี จ าแนกตามเพศ และชุ ด ของ
คณะรัฐมนตรี
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. จานวนคณะกรรมาธิการวุฒิสภา จาแนกตามคณะ และเพศ
2) รายการสถิติทางการที่ต้องประสานสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ประมวลผลจาแนกเพศ
เพิ่มเติม จานวน 27 รายการ ดังนี้
สานักงานสถิติแห่งชาติ
1. จานวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จาแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ
ภาค และเขตการปกครอง
2. ร้ อ ยละของครั ว เรื อ นที่ มี ห นี้ สิ น จ าแนกตามเพศของหั ว หน้ า ครั ว เรื อ น
ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง
3. อัตราการเพิ่มของประชากรจากสามะโน จาแนกตามภาค
4. อัตราส่วนการเป็นภาระรวม
5. อัตราส่วนการเป็นภาระวัยเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี)
6. อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
7. จานวนประชากรจากสามะโนต่อพื้นที่ (คนต่อ ตร.กม.) ทั่วประเทศ และภาค
8. จานวนประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยจาแนกตามภาค และเขตการปครอง
9. ร้อยละของประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จากสามะโน จาแนกตามภาค และ
จังหวัด
10. ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากการสามะโน จาแนก
ตามภาค จังหวัด
66

_15-0881.indd 72

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

8/14/58 BE 2:33 PM

11. คะแนนเฉลี่ย สุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามโครงสร้างกาลัง
แรงงาน อาชีพ อุตสาหกรรม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มี
สมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทาภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพ
อิสระเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวช. และเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส. และเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
กรมการจัดหางาน
1. จานวนคนต่างด้าวที่นาเข้าตาม MOU จาแนกตามสัญชาติ และได้รับอนุญาต
ทางาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. ร้อยละของนัก เรียนที่ส อบผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานในการวัดระดับ ความสามารถ
ระดับชาติ I-NET V-NET O-NET N-NET B-NET
กรมควบคุมโรค สานักโรคไม่ติดต่อ
1. อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร
2. อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร
3. อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร
กรมการแพทย์
1. อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร
กรมอนามัย
1. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะอ้วนลงพุง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน
กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
1. อัตราการเพิ่มของประชากรจากทะเบียน จาแนกตามภาค
2. จานวนประชากรจากการทะเบียนต่อพื้นที่ (คนต่อตร.กม.) จาแนกตามภาค
และเขตการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
1. จานวนคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
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3) รายการสถิติทางการที่ต้องประสานสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ขอให้ เพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ จานวน 15 รายการ ดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการคมนาคม จาแนกตามเพศ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. จานวนผู้ที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศ อายุ และภูมิลาเนา (จังหวัด)
2. จานวนคดีความรุนแรงตาม พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จาก
การดาเนินงานของตารวจ
สานักงานอัยการสูงสุด
1. จานวนคดีความรุนแรงตาม พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จาก
การดาเนินงานของอัยการ
กรมราชทัณฑ์
1. จานวนผู้ต้องราชทัณฑ์ จาแนกตามเพศ อายุ และประเภทฐานความผิด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1. จานวนเด็กและเยาวชนถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีในสถานพินิ จฯ จาแนก
ตามเพศ และอายุ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1. จานวนผู้ขอรับการบริการทางสังคม จาแนกตามเพศ อายุ ลักษณะความรุนแรง
และหน่วยที่ให้บริการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. จานวนสมาชิกในสหภาพแรงงาน จาแนกตามเพศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. จ านวนนั ก การเมื อ งในการปกครองท้ อ งถิ่ น จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ ง และ
ประเภท
กรมการปกครอง
1. จานวนผู้บริหารในการปกครองท้องที่ จาแนกตามเพศ และตาแหน่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. ร้อยละของกรรมการสหกรณ์ จาแนกตามเพศ ประเภทสหกรณ์ ภาค และจังหวัด
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
1. ร้อยละของผู้นาองค์กรชุมชน จาแนกตามเพศ และภาค
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. จานวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จาแนกตามเพศ และประเภทภัยพิบัติ
2. จานวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ จาแนกตามเพศ และประเภทภัยพิบัติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. สัดส่วนการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุข
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4) รายการสถิติทางการทีม่ ฐี านข้อมูลแต่ยังไม่ประมวลผลเป็นสถิติ จานวน 1 รายการ ดังนี้
กรมประชาสัมพันธ์ (สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์)
1. ร้อยละของสื่อมวลชนที่มีบัตรประจาตัวออกโดยกรมประชาสมพันธ์ จาแนกตาม
เพศ
4.1.2 รายการสถิติทางการที่อยู่ในสาขาอื่น แต่สาขาหญิงและชายต้องการใช้ มีจานวน 76 รายการ สรุป
เป็นรายสาขาได้ ดังนี้
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จานวน 6 รายการ ได้แก่
1. เส้นความยากจน (Poverty line) จาแนกตามเพศ ระดับภาค จังหวัด และเขตพื้นที่
(ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล)
2. จานวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โ ภค จาแนกตามเพศ ระดับภาค
จังหวัด และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล)
3. สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จาแนกตามเพศ ระดับภาค และ
เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล)
4. จานวนครัวเรือนยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จาแนกตามเพศของ
หัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค และเขตการปกครอง
5. สัดส่วนครัวเรือนยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จาแนกตามเพศของ
หัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล)
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ
ภาค และเขตการปกครอง
สาขาการศึกษา จานวน 10 รายการ ได้แก่
1. อัตราการแรกเข้าเรียนสุทธิ (Net Intake Rate) จาแนกตามระดับชั้น เพศ เขตเมือง/
ชนบท และเขตการปกครอง (จังหวัด)
2. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นเรียน เพศ เขตเมือง/
ชนบท และเขตการปกครอง (จังหวัด)
3. อัตราการออกกลางคัน (Drop out rate) จาแนกตามระดับชั้น และเพศ
4. จานวนผู้เรียนในระบบ (นักเรียน/นักศึกษา) จาแนกตามอายุ ชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท
และเขตการปกครอง (จังหวัด/อาเภอ/ตาบล)
5. จ านวนผู้ เ รี ย นนอกระบบ จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา เพศ และเขตการปกครอง
(จังหวัด/อาเภอ)
6. อัตราการสาเร็ จการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิช า เพศ เขตเมือง/
ชนบท และเขตการปกครอง (จังหวัด/อาเภอ/ตาบล)
7. ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและการศึ ก ษานอกระบบ และเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน จาแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา เพศ เขตเมือง/ชนบท และเขต
การปกครอง (จังหวัด/อาเภอ/ตาบล)
8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ (Literacy rate) จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และเขตการ
ปกครอง
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9. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของผู้ใหญ่ (ประชากรอายุ 15 ปีขึ้น) (Adult literacy rate)
จาแนกตามเพศ และเขตการปกครอง
10. อัตราการอ่านออกเขียนได้ในเยาวชน (15-24 ปี) จาแนกตามเพศ และเขตการปกครอง
สาขาแรงงาน จานวน 10 รายการ ได้แก่
1. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จาแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา
จังหวัด และภาค
2. อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา จังหวัด และ
ภาค
3. อัตราการมีส่วนร่วมของกาลังแรงงาน จาแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ
และระดับการศึกษาที่สาเร็จ
4. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง ระดับการศึกษาที่
สาเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม และจานวนชั่วโมงการทางาน
5. จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จาแนกตามอายุ เพศ และค่าจ้าง
6. จานวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จาแนกตามอายุ และเพศ
7. จานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จาแนกตามอายุ และเพศ
8. อัตราการทางานต่าระดับด้านชั่วโมงการทางาน จาแนกตามเพศ
9. อัตราการว่างงาน จาแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ และระดับการศึกษาที่
สาเร็จ
10. จานวนสหภาพแรงงานทั่วราชอาณาจักร จาแนกตามประเภทของการจดทะเบียน
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จานวน 27 รายการ ได้แก่
1. อายุคาดเฉลี่ยของประชากรจากการสารวจ จาแนกตามเพศ
2. จานวนประชากรหญิงอายุ 15-49 ปีจากทะเบียน
3. จานวนประชากรหญิงอายุ 15-49 ปีจากสามะโน
4. อัตราเจริญพันธุ์รวมจากการสารวจ (อัตราส่วนต่อ 1,000 คน)
5. อัตราเจริญพันธุ์ จาแนกตามช่วงอายุมารดา จากการสารวจ (อัตราส่วนต่อ 1,000 คน)
6. อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสจากสามะโน จาแนกตามเพศ
7. จานวนคนเกิดจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ ทั่วประเทศ จังหวัด และอาเภอ
8. จานวนคนเกิดทั้งปีจากการสารวจ จาแนกตามเพศ ทั่วประเทศ
9. อัตราเกิดจากการสารวจ จาแนกตามเพศ
10. อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดจากทะเบียน (เพศชายต่อเพศหญิง 100 คน)
11. อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดจากการสารวจ (เพศชายต่อเพศหญิง 100 คน)
12. จานวนประชากรสั ญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร รายอายุ จาแนกตาม เพศ
และจังหวัด
13. จานวนประชากรจากสามะโน จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ทั่วประเทศ ภาค จังหวัด และ
เขตการปกครอง
14. จานวนประชากรจากการสารวจ จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ทั่วประเทศ ภาค จังหวัด และ
เขตการปกครอง
15. จานวนประชากรจากการคาดประมาณ จาแนกตามเพศ หมวดอายุ ทั่วประเทศ ภาค
และจังหวัด
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16. อัตราส่วนเพศของประชากรจากสามะโน (ชายต่อหญิง 100 คน)
17. จานวนประชากรตามพื้นที่จากทะเบียน จาแนกตามเพศ อาเภอ และจังหวัด
18. จานวนประชากรตามพื้นที่จากส ามะโนจาแนกตามเพศ อาเภอ จังหวัด และเขตการ
ปกครอง
19. จานวนประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง และ
จังหวัด
20. จานวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการจัดทาทะเบียนประวัติและออกบัตร จาแนกตามเพศ และ
จังหวัด
21. จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในราชอาณาจักร จาแนกตามสั ญชาติ
และเพศ
22. จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ชั่ว คราวในราชอาณาจักร จาแนกตาม
สัญชาติ และเพศ
23. จานวนการย้ายเข้าจากทะเบียน จาแนกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ จังหวัด และอาเภอ
24. จานวนการย้ายออกจากทะเบียน จาแนกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ จังหวัด และอาเภอ
25. จานวนผู้ย้ายถิ่นจากการสารวจ จาแนกตามหมวดอายุ เพศ ภาค และเขตการปกครองที่
อยู่ปัจจุบัน
26. อัตราการย้ายถิ่นจากการสารวจจาแนกตามเพศ
27. อัตราคุมกาเนิดของหญิงสมรสอายุ 15 - 49 ปี
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จานวน 1 รายการ ได้แก่
1. ลักษณะการใช้เวลาว่างทากิจกรรมหลักของประชากรอายุ 10 ปีขึ้นไป(เวลาเฉลี่ยต่อวัน)
จาแนกตามกิจกรรม เพศ เขตการปกครอง และภาค
สาขาสวัสดิการสังคม จานวน 1 รายการ ได้แก่
1. จานวนสถาบันให้บริการทางสังคม จาแนกตามประเภทผู้รับบริการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 1 รายการ ได้แก่
1. จ านวนผู้ ท างานอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ด้ า น ICT จ าแนกตามอาชี พ อายุ ทั ก ษะ ภาค
การศึกษา สถานภาพการทางาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชั่วโมงการทางาน
สาขาเกษตรและประมง จานวน 1 รายการ ได้แก่
1. จานวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จาแนกตามเพศ และรูปแบบย่อยของสหกรณ์
สาขาสุขภาพ จานวน 13 รายการ ได้แก่
1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์
2. อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี
3. อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร
4. อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร
5. อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
6. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากร 100,000 คน จาแนกตามเพศ และอายุ
7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV (หญิงที่มาฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลรัฐในปีนั้น)
8. ร้อยละของประชากรอายุ11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย จาแนกตามเพศ เขต
การปกครอง และภาค
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9. อัตราเกิดมีชีพต่อประชากร 1,000 คน จาแนกตามเพศ
10. อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จาแนกตามเพศ
11. อัตราตายของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จาแนกตามเพศ
12. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ทั่วประเทศ และเพศ
13. ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี มีภาวะอ้วน จาแนกตามเพศ
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง จานวน 6 รายการ ได้แก่
1. จานวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จาแนกตามพรรค เพศ ช่วงอายุ อาชีพ
วุฒิการศึกษา ภาค และจังหวัด
2. จานวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จาแนกตามพรรค เพศ ช่วงอายุ
อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด และเขตการเลือกตั้ง
3. จานวนผู้ ได้รั บ เลื อกเป็น ส.ส.แบบบัญชีร ายชื่อ จาแนกตามเพศ ช่ว งอายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษา ภาค จังหวัด และพรรคการเมือง
4. จานวนผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จาแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษา ภาค จังหวัด และพรรคการเมือง
5. จานวนผู้สมั ครรับเลือกตั้ง ส.ว. จาแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิ การศึกษา ภาค และ
จังหวัด
6. จานวนผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว. จาแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค และจังหวัด
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9) คณะกรรมาธิการ
รัฐสภา

8) คณะรัฐมนตรี

ชื่อสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จานวนผู้ดารงตาแหน่งใน
สานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จาแนกตามเพศ คณะรัฐมนตรี
และชุดของคณะรัฐมนตรี
จานวนคณะกรรมาธิการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วุฒิสภา จาแนกตามคณะ
และเพศ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

สถานการณ์สถิติทางการ

โครงสร้าง
สถิติทางการ
1. ความยากจน
รายการสถิติทางการ
จานวนครัวเรือนที่มหี นี้สิน
จาแนกตามเพศของหัวหน้า
ครัวเรือน ระดับประเทศ
ภาค และเขตการปกครอง
ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนีส้ ิน
จาแนกตามเพศของหัวหน้า
ครัวเรือน ระดับประเทศ
ภาค และเขตการปกครอง

ชื่อสถิติทางการ

4) ครัวเรือนที่มีหนี้สิน

ไม่มีการประมวลผลจาแนกตาม
เพศ อายุของหัวหน้าครัวเรือน
ไม่มีการประมวลผลจาแนกตาม
เพศ อายุของหัวหน้าครัวเรือน

สานักงานสถิติแห่งชาติ

สถานการณ์สถิติทางการ

สานักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา

อยู่ในสาขารายได้และรายจ่าย (ฝ่าย
เลขาฯ ประสานขอให้ประมวลผล
จาแนกเพศเพิ่มเติม)

อยู่ในสาขารายได้และรายจ่าย (ฝ่าย
เลขาฯ ประสานขอให้ประมวลผล
จาแนกเพศเพิ่มเติม)

แนวทางการพัฒนา

ฝ่ายเลขาฯ ประสานกับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานกับหน่วยงาน
รับผิดชอบ

4.1.2 รายการสถิตทิ ยี่ ังไม่มีการจาแนกเพศ ซึง่ ฝ่ายเลขาฯ ต้องประสานให้หน่วยงานประมวลผลจาแนกเพศเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังตาราง

โครงสร้าง
สถิติทางการ
7. อานาจและการ
ตัดสินใจ

4.1.1 รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคณะอนุกรรมการสถิติสาขา ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อ
เผยแพร่สถิติทางการ มีรายละเอียดดังตาราง

4.1 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขาหญิงและชาย
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7) อัตราการสาเร็จ
การศึกษา

โครงสร้าง
ชื่อสถิติทางการ
สถิติทางการ
2.การศึกษาและการ 1) ประสิทธิภาพ
ฝึกอบรม
การจัดการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานปลัดกระทรวง
- ร้อยละของผูส้ าเร็จการ
อาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา ศึกษาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ใช้ และมีงานทาภายใน
1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพ
อิสระเพิม่ ขึ้น
- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวช. และเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
ระดับ ปวส. และเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

รายการสถิติทางการ

ควรพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานกลาง
(ศทก.สป.ศธ.) ได้รับข้อมูล
บางหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เท่านั้น ทาให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

ปัจจุบันมีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ

อยู่ในสาขาการศึกษา
(ฝ่ายเลขาฯ ประสานขอให้
ประมวลผลจาแนกเพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาการศึกษา
(ฝ่ายเลขาฯ ประสานขอให้
ประมวลผลจาแนกเพศเพิ่มเติม)

แนวทางการพัฒนา
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3. สุขภาพ

โครงสร้าง
สถิติทางการ

15) สุขภาพจิตของคน
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

9) อัตราป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง (I10I15)
10) อัตราป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60I69)
11) อัตราตาย

7) อัตราป่วยด้วยโรค
หัวใจและหลอดเลือด
(I00-I52)
8) อัตราป่วยด้วยโรค
เบาหวาน (E10-E14)

11) การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ

ชื่อสถิติทางการ

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิตของคน สานักงานสถิติแห่งชาติ
ไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนก
ตามโครงสร้างกาลังแรงงาน
อาชีพ อุตสาหกรรม และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

กรมการแพทย์

อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมองต่อประชากร
อัตราตายต่อประชากร
1,000 คน

กรมควบคุมโรค
สานักโรคไม่ติดต่อ

กรมควบคุมโรค
สานักโรคไม่ติดต่อ

อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ต่อประชากร
อัตราป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงต่อประชากร

กรมควบคุมโรค
สานักโรคไม่ติดต่อ

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในการวัดระดับ
ความสามารถระดับชาติ I-NET
V-NET O-NET N-NET B-NET
อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดต่อประชากร

รายการสถิติทางการ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ ทุกปี
ล่าสุดปี 2557 (สารวจสุขภาพจิต)

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ทุกปี

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ทุกปี

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ทุกปี

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ทุกปี

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ทุกปี

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ

อยู่ในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)

อยู่ในสาขาการศึกษา
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)

แนวทางการพัฒนา
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หน่วยงานรับผิดชอบ

11) ความหนาแน่น
ของประชากร
(จากทะเบียน)

กรมการปกครอง
สานักบริหารการทะเบียน

สานักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราส่วนการเป็นภาระวัย
สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
จานวนประชากรจากทะเบียน
ต่อพื้นที่ (คนต่อตร.กม.)
จาแนกตามภาค
และเขตการปกครอง

สานักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราส่วนการเป็นภาระวัยเด็ก
(อายุต่ากว่า 15 ปี)

มีข้อมูลที่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนประชากรและเคหะ)

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนประชากรและเคหะ)

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนประชากรและเคหะ)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

8) อัตราส่วนการเป็น
ภาระต่อประชากรอายุ
15-59 ปี (จากสามะโน)

อัตราส่วนการเป็นภาระรวม

มีข้อมูลที่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม
(สามะโนประชากรและเคหะ)

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ทุกปี
(เดือนสิงหาคม) จากรายงาน 21
แฟ้ม
มีข้อมูลที่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ

7) อัตราการเพิ่มของ
อัตราการเพิ่มของประชากรจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประชากร (จากสามะโน) สามะโน จาแนกตามภาค

6) อัตราการเพิ่มของ
อัตราการเพิ่มของประชากรจาก กรมการปกครอง
ประชากร (จากทะเบียน) ทะเบียน จาแนกตามภาค
สานักบริหารการทะเบียน

13. ขนาดและ
โครงสร้างของ
ประชากร

จานวนคนต่างด้าวที่นาเข้าตาม กรมการจัดหางาน
MOU จาแนกตามสัญชาติ และ
ได้รับอนุญาตทางาน
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี กรมอนามัย สานักโภชนาการ
ขึ้นไป มีภาวะอ้วนลงพุง

รายการสถิติทางการ

10) ภาวะโภชนาการ

10) แรงงานต่างด้าว

ชื่อสถิติทางการ

12. เด็ก

โครงสร้าง
สถิติทางการ
6. เศรษฐกิจ

อยู่ในสาขาแรงงาน
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาสุขภาพ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยูใ่ นสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)

แนวทางการพัฒนา
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16

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

21) การย้ายถิ่นของ
ประชากรภายใน 5 ปี
(จากสามะโน)
22) ประชากรที่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด
(จากสามะโน)

ร้อยละของประชากรที่ย้ายถิ่น
ภายใน 5 ปี จากสามะโน
จาแนกตามภาค และจังหวัด
ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิดจาก
สามะโน จาแนกตามภาค
และจังหวัด

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนประชากรและเคหะ)
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนประชากรและเคหะ)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

มีข้อมูลที่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม
จัดทาทุก 2 ปี

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนประชากรและเคหะ)

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนประชากรและเคหะ)

สถานการณ์สถิติทางการ

สานักงานสถิติแห่งชาติ

12) ความหนาแน่นของ จานวนประชากรจากสามะโน สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประชากร (จากสามะโน) ต่อพื้นที่ (คนต่อ ตร.กม.) ทั่ว
ประเทศ และภาค
16) คนที่ไม่มีสัญชาติไทย จานวนประชากรทีไ่ ม่มี
สานักงานสถิติแห่งชาติ
(จากสามะโน)
สัญชาติไทย จาแนกตามภาค
และเขตการปกครอง
17) คนต่างด้าวใน
จานวนคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ใน กรมการพัฒนาชุมชน
16
หมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชน
(กชช. 2 ค.)

ชื่อสถิติทางการ

คนต่างด้าวในหมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (แบบสอบถาม กชช.2ค. ปี 2556)

โครงสร้าง
สถิติทางการ

อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)
อยู่ในสาขาประชากรศาสตร์ฯ
(ประสานขอให้ประมวลผลจาแนก
เพศเพิ่มเติม)

แนวทางการพัฒนา
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4. ความรุนแรง

โครงสร้าง
สถิติทางการ
3. สุขภาพ

8) ผู้ต้องขัง

7) กระบวนการยุติธรรม
ด้านความรุนแรง
โดยอัยการ

6) กระบวนการยุติธรรม
ด้านความรุนแรง
โดยตารวจ

5) เหยื่อจากการค้า
มนุษย์

14) อุบัติเหตุการขนส่ง

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

ไม่พบในผังสถิติทางการสาขา
ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาสุขภาพให้
สุขภาพ แต่พบว่าเป็นตัวชี้วัดใน
เพิม่ เติมรายการสถิติทางการ
บทที่ 2 สถานการณ์ แนวโน้ม และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องฯ หัวข้อ
2.2.7 ของสาขาสุขภาพ
อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาขนส่งฯ ให้
การคมนาคม จาแนกตามเพศ
เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
จานวนผู้ที่เป็นเหยื่อ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขายุติธรรมฯ
การค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
อายุ และภูมิลาเนา (จังหวัด)
จานวนคดีความรุนแรง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขายุติธรรมฯ
ตาม พ.ร.บ. ความรุนแรง
ศูนย์เทคโนโลยีและ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
ในครอบครัว พ.ศ. 2550
สารสนเทศกลาง
จากการดาเนินงานของตารวจ
จานวนคดีความรุนแรง
สานักงานอัยการสูงสุด สานักงาน หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขายุติธรรมฯ
ตาม พ.ร.บ. ความรุนแรง
คดีเยาวชนและครอบครัว
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
ในครอบครัว พ.ศ. 2550
(สานักงานวิชาการ)
จากการดาเนินงานของอัยการ
จานวนผู้ต้องราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขายุติธรรมฯ
จาแนกตามเพศ อายุ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
และประเภทฐานความผิด

รายการสถิติทางการ

3) สัดส่วนการคลอดบุตร สัดส่วนการคลอดบุตรที่ได้รับ
ที่ได้รับการดูแล
การดูแลจากบุคลากร
สาธารณสุข

ชื่อสถิติทางการ

4.1.3 รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคณะอนุกรรมการสถิติสาขา ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ต้องประสานความร่วมมือกับสาขาที่เกี่ ยวข้องเพื่อเพิ่มเติม
รายการสถิติทางการ มีรายละเอียดดังตาราง
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11. สิ่งแวดล้อม

16) การมีส่วนร่วม
ในงานองค์กรชุมชน
2) การได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ

14) กรรมการสหกรณ์

13) ผู้บริหารใน
การปกครองท้องที่

12) ผู้บริหารใน
การปกครองท้องถิ่น

7. อานาจและการ
ตัดสินใจ

จานวนเด็กและเยาวชนถูก
คุมขังระหว่างการพิจารณาคดี
ในสถานพินิจฯ จาแนกตามเพศ
และอายุ
จานวนผู้ขอรับการบริการ
ทางสังคม จาแนกตามเพศ อายุ
ลักษณะความรุนแรง และ
หน่วยที่ให้บริการ
จานวนสมาชิกในสหภาพ
แรงงาน จาแนกตามเพศ
จานวนนักการเมืองใน
การปกครองท้องถิ่น จาแนก
ตามเพศ ตาแหน่ง และประเภท
จานวนผู้บริหารในการปกครอง
ท้องที่ จาแนกตามเพศ
และตาแหน่ง
ร้อยละของกรรมการสหกรณ์
จาแนกตามเพศ
ประเภทสหกรณ์ ภาค
และจังหวัด
ร้อยละของผู้นาองค์กรชุมชน
จาแนกตามเพศ และภาค
จานวนผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ จาแนกตามเพศ และ
ประเภทภัยพิบัติ

9) การควบคุมผู้ต้องหา
เด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
11) การให้บริการ
ทางสังคม

9) สหภาพแรงงาน

รายการสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

6. เศรษฐกิจ

โครงสร้าง
สถิติทางการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน)
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมการปกครอง

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

หน่วยงานไม่อยูใ่ นอนุกรรมการฯ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

สถานการณ์สถิติทางการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาสวัสดิการ
สังคมให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาทรัพยากรฯ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาเกษตรฯ ให้
เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขายุติธรรมฯ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาแรงงานให้
เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขายุติธรรมฯ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาสวัสดิการ
สังคมให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขายุติธรรมฯ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา
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3) การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ชื่อสถิติทางการ
จานวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ
การช่วยเหลือ จาแนกตามเพศ
และประเภทภัยพิบัติ

รายการสถิติทางการ

โครงสร้าง
สถิติทางการ
10. สื่อมวลชน

1) ผู้ที่อยู่ในงาน
สื่อสารมวลชน

ชื่อสถิติทางการ
ร้อยละของสื่อมวลชนที่มี
บัตรประจาตัวออกโดย
กรมประชาสมพันธ์
จาแนกตามเพศ

รายการสถิติทางการ

4.1.4 รายการสถิติที่มีฐานข้อมูลแต่ยังไม่ประมวลผลเป็นสถิติ คือ

โครงสร้าง
สถิติทางการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมประชาสัมพันธ์
สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา

ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาทรัพยากรฯ
ให้เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

มีฐานข้อมูลต้องประมวลเป็นข้อมูล หน่วยงานประมวลผลเพิม่ เติม
สถิติ

สถานการณ์สถิติทางการ

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

สถานการณ์สถิติทางการ

4.2 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาความพร้อมของหน่วยสถิติสาขาหญิงและชาย
4.2.1 สรุปสถานการณ์ของหน่วยสถิติสาขาหญิงและชาย
ดังนี้

ในภาพรวมการดาเนินงานสถิติสาขาหญิงและชายของหน่วยสถิติต่างๆ มีจุดแข็งและข้อจากัด
จุดแข็ง

1. มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และมีข้อมูลจาแนกเพศเพื่อ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสมอภาคหญิงชายใช้ประโยชน์
2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กาหนดให้มีผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย (Gender Focal Point – GFP) ในแต่ละกระทรวง/กรม โดยมีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
หน่วยงานภาครัฐในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายเพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานได้
3. มี แ ผนพั ฒ นาสตรี ใ นช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ที่กาหนดให้มีการจัดทาข้อมูลจาแนกเพศ
4. มีพันธกรณีระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (CEDAW) ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (BPFA) และเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (MDGs) เป็นต้น ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย
5. มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย
ข้อจากัด
1. บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลสถิติไม่เพียงพอ และเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้
ขาดความต่อเนื่องในการทางานด้านสถิติและข้อมูล
2. หน่ ว ยงานต่า งๆ ไม่ มีความเข้าใจเรื่ อ งการส่ งเสริ มความเสมอภาคหญิงชาย และไม่เห็ น
ความสาคัญของข้อมูลจาแนกตามเพศ ทาให้ไม่มีการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาแนกตามเพศ หรือมีการ
จัดเก็บข้อมูลจาแนกตามเพศ แต่ไม่มีการนาเสนอข้อมูลจาแนกตามเพศ
3. ข้อมูลบางรายการมีการเก็บไม่ต่อเนื่อง ทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถสะท้อนภาพที่เป็นปัจจุบัน
ได้อย่างเหมาะสม และยังไม่สามารถนามาใช้คาดการณ์แนวโน้มและอธิบายความก้าวหน้าได้ ตลอดจน การจัดเก็บ
และปรับปรุงข้อมูลไม่มีความต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4. ข้อมูลที่จัดเก็บไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งไม่มีแผนงานในการกาหนดมาตรการและ
กรอบเวลาการบูรณาการข้อมูล
5. ข้อมูลประเภทเดียวกันมีการจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง
6. ผู้บริหารควรมีข้อมูลในเชิงนโยบายที่มมี ุมมองมิติหญิงชาย
7. สถานการณ์ด้านความเสมอภาคหญิงชายต้องอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วยงาน การจัดเก็บ
ข้อมูลมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทาให้มีความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูล
8. บทบาทหน้าที่ของบางหน่วยงาน ข้อมูลหญิงชายไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงานทาให้การ
จัดทาข้อมูลด้านนี้เป็นภารกิจรองที่หน่วยงานให้ความสาคัญน้อย
9. กฎระเบี ยบบางอย่างของแต่ละหน่ว ยงานที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้ ไม่สามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลบางรายการเป็นข้อมูลที่มีความลับซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
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10. การให้ความสาคัญกับงานสถิติและข้อมูลมีน้อย มีผลให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทา
ข้อมูลสถิติน้อยไปด้วย หรือบางครั้งก็ไม่ได้รับการจัดสรร ทาให้การจัดทาข้อมูลสถิติไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง
11. ข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งทุติยภูมิ อาจมีความซ้าซ้อนของข้อมูล และไม่มีการประเมิน
คุณภาพของข้อมูลก่อนนาไปใช้
12. การดาเนินงานด้านความเสมอภาคหญิงชายมีขอบเขตกว้ างขวาง ครอบคลุมหลายประเด็น
และเกี่ยวข้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศหลายด้าน จาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน และส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลจาแนกเพศ ซึ่งหลายหน่วยงานยังไม่มีการจัดทาข้อมูลจาแนกเพศ ทาให้การจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ
และครอบคลุมต่อการจัดทาสถานการณ์ความเสมอภาคหญิงชาย
4.2.2 แนวทางการพัฒนาความพร้อมของหน่วยสถิติสาขาหญิงและชาย
การพัฒนาหน่วยสถิติสาขาหญิงและชาย ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
1. การอบรมให้ความรู้กับหน่วยสถิติในการจัดทาข้อมูลจาแนกตามเพศ และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลจาแนกตามเพศ เช่น การจัดทาโครงการ แผนงาน กิจกรรม เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทาโครงการ แผนงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
3. พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Data Warehouse)
เชื่อ มโยงข้ อมู ล จากสถิติร ายสาขา ตลอดจนพั ฒ นาระบบการแลกเปลี่ ย นข้อ มูล ตามมาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และ
เผยแพร่อย่างเป็นระบบ
5. บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
6. มีการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่ว ยงาน ทั้งในระดับผู้ บริห ารและผู้ ปฏิบัติงาน เพื่อ
กาหนดประเด็นของข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดเก็บ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
7. การปรับรูปแบบการรับส่งของข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นสากลมากที่สุด เช่น
ประเภทรหัส ประเภทหมวดหมู่ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของข้อมูลข้ามสาขาต่างๆ เช่น สาขาเศรษฐกิจ สาขาเกษตร สาขาประชากร ฯลฯ ตลอดจนเชื่อมโยง
ข้อมูลกับองค์กรระหว่างประเทศ
8. จัดทาแผนการจัดเก็บข้อมูลจาแนกเพศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลาดับความสาคัญ
9. ประเมินคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้เห็นว่าข้อมูลมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้
ทราบถึงสถานะของข้อมูลนั้นว่าเป็นอย่างไร และนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
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4.3 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการสาขาหญิงและชาย พ.ศ. 2557-2558
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาหญิงและชาย ได้กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรดาเนินการเพื่อพัฒนาสถิติ
ทางการและหน่วยสถิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ดังนี้
4.3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขาหญิงและชาย
สถิติทางการ
1

2

ความยากจน
4) ครัวเรือนที่มีหนี้สิน
- จานวนครัวเรือนที่มีหนีส้ ิน จาแนกตาม
เพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ
ภาค และเขตการปกครอง
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน จาแนก
ตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน
ระดับประเทศ ภาค และเขตการปกครอง
การศึกษาและการฝึกอบรม
1) ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
- จานวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป
7) อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษาและ
การอุดมศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงาน
ทาภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวช. และ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาตามหลักสูตรระดับ ปวส. และ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 ปี
11) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
- ร้อยละของนักเรียนทีส่ อบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถ
ระดับชาติ I-NET V-NET O-NET N-NET
B-NET

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประสานสาขารายได้และ
รายจ่ายฯ ขอให้ประมวลผล
จาแนกเพศเพิ่มเติม

√

ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับฝ่าย
เลขาฯ สาขารายได้
และรายจ่ายฯ

ประสานสาขาการศึกษา
ขอให้ประมวลผลจาแนกเพศ
เพิ่มเติม
ประสานสาขาการศึกษา
ขอให้ประมวลผลจาแนกเพศ
เพิ่มเติม

√

ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับฝ่าย
เลขาฯ สาขาการศึกษา
ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับฝ่าย
เลขาฯ สาขาการศึกษา

ประสานสาขาการศึกษา
ขอให้ประมวลผลจาแนกเพศ
เพิ่มเติม

√

√

ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับฝ่าย
เลขาฯ สาขาการศึกษา

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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สถิติทางการ
3

4
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สุขภาพ
3) สัดสวนการคลอดบุตรที่ไดรับการดูแล
 สัดสวนการคลอดบุตรที่ไดรับการดูแลจาก
บุคลากรสาธารณสุข
7) อัตราปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
(I00I52)
 อัตราปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดตอ
ประชากร
8) อัตราปวยดวยโรคเบาหวาน (E10E14)
 อัตราปวยดวยโรคเบาหวานตอประชากร
9) อัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง (I10
I15)
 อัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงตอ
ประชากร
10) อัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60I69)
 อัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองตอ
ประชากร
11) อัตราตาย
 อัตราตายตอประชากร 1,000 คน
14) อุบัติเหตุการขนสง
 อัตราการตายดวยอุบตั ิเหตุการคมนาคม
จําแนกตามเพศ
15) สุขภาพจิตของคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป
 คะแนนเฉลี่ย สุขภาพจิตของคนไทย อายุ
15 ปขึ้นไป จําแนกตามโครงสรางกําลัง
แรงงาน อาชีพ อุตสาหกรรม และรายได
เฉลี่ยตอเดือน
ความรุนแรง
5) เหยื่อจากการคามนุษย
 จํานวนผูที่เปนเหยื่อการคามนุษย
จําแนกตามจังหวัด เพศ อายุ และภูมิลําเนา
(จังหวัด)
6) กระบวนการยุติธรรมดานความรุนแรง
โดยตํารวจ
 จํานวนคดีความรุนแรงตาม พ.ร.บ.
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
จากการดําเนินงานของตํารวจ

โครงการ/กิจกรรม
ประสานสาขาสุขภาพ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ
ประสานสาขาสุขภาพ
ขอใหประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558
√
√

หนวยงานรับผิดชอบ

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสุขภาพ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสุขภาพ

ประสานสาขาสุขภาพ
ขอใหประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสุขภาพ

ประสานสาขาสุขภาพ
ขอใหประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม
ประสานสาขาขนสงฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ
ประสานสาขาสุขภาพ
ขอใหประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสุขภาพ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาขนสงฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสุขภาพ

√
√

ประสานสาขายุติธรรมฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขายุติธรรมฯ

ประสานสาขายุติธรรมฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขายุติธรรมฯ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557  2558
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สถิติทางการ

6

7

โครงการ/กิจกรรม

7) กระบวนการยุติธรรมดานความรุนแรง
โดยอัยการ
 จํานวนคดีความรุนแรงตาม พ.ร.บ.
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
จากการดําเนินงานของอัยการ
8) ผูตองขัง
 จํานวนผูตองราชทัณฑ จําแนกตามเพศ
อายุ และประเภทฐานความผิด
9) การควบคุมผูตองหาเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 จํานวนเด็กและเยาวชนถูกคุมขังระหวาง
การพิจารณาคดีในสถานพินิจฯ จําแนกตาม
เพศ และอายุ
11) การใหบริการทางสังคม
 จํานวนผูขอรับบริการทางสังคม จําแนก
ตามเพศ อายุ ลักษณะความรุนแรง
และหนวยที่ใหบริการ
เศรษฐกิจ
9) สหภาพแรงงาน
 จํานวนสมาชิกในสหภาพแรงงาน จําแนก
ตามเพศ

ประสานสาขายุติธรรมฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวยงานรับผิดชอบ
2557 2558
√
ฝายเลขาฯ

ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขายุติธรรมฯ

ประสานสาขายุติธรรมฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ
ประสานสาขายุติธรรมฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ

√

ประสานสาขาสวัสดิการ
สังคม ขอใหเพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสวัสดิการ
สังคม

ประสานสาขาแรงงาน ขอให
เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ

√

10) แรงงานตางดาว
 จํานวนคนตางดาวที่นําเขาตาม MOU
จําแนกตามสัญชาติ และไดรับอนุญาตทํางาน
อํานาจและการตัดสินใจ
8) คณะรัฐมนตรี
 จํานวนผูดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามเพศ และชุดของคณะรัฐมนตรี

ประสานสาขาแรงงาน
ขอใหประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาแรงงาน
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาแรงงาน

ฝายเลขาฯ ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงาน
รับผิดชอบเพื่อเผยแพรขอมูล

√

9) คณะกรรมาธิการรัฐสภา
 จํานวนคณะกรรมาธิการวุฒิสภา จําแนก
ตามคณะ และเพศ

ฝายเลขาฯ ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงาน
รับผิดชอบเพื่อเผยแพรขอมูล

√

12) ผูบริหารในการปกครองทองถิ่น
 จํานวนนักการเมืองในการปกครองทองถิ่น
จําแนกตามเพศ ตําแหนง และประเภท
13) ผูบริหารในการปกครองทองที่
 จํานวนผูบริหารในการปกครองทองที่
จําแนกตามเพศ และตําแหนง

ประสานสาขายุติธรรมฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ
ประสานสาขายุติธรรมฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ

√

√

√

√
√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขายุติธรรมฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขายุติธรรมฯ

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับ

สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับ

สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขายุติธรรมฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขายุติธรรมฯ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาหญิงและชาย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557  2558
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สถิติทางการ
15) กรรมการสหกรณ
 รอยละของกรรมการสหกรณ จําแนกตาม
เพศ ประเภทสหกรณ ภาค และจังหวัด
16) การมีสวนรวมในงานองคกรชุมชน
 รอยละของผูนําองคกรชุมชน
จําแนกตามเพศ และภาค
10

11

12

13
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ประสานสาขาเกษตรฯ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
ทางการ
ประสานสาขาสวัสดิการ
สังคม ขอใหเพิ่มเติมรายการ
สถิติทางการ

สื่อมวลชน
1) ผูที่อยูในงานสื่อสารมวลชน
จัดทํารายการสถิติทางการ
 รอยละของสื่อมวลชนที่มีบัตรประจําตัว
 มอบหมายหนวยงาน
ออกโดยกรมประชาสมพันธ จําแนกตามเพศ เจาภาพหลักประสาน
รวบรวมขอมูลสถิติจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
 หารือแนวทางจัดทําขอมูล
สถิติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และวางแผนจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการดําเนินงาน
จัดทําสถิติ
 นําขอมูลสถิติทางการเขา
ระบบนําเสนอสถิติทางการ
สิ่งแวดลอม
ประสานสาขาทรัพยากรฯ
2) การไดรับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
 จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางการ
จําแนกตามเพศ และประเภทภัยพิบัติ
3) การชวยเหลือผูประสบภัย
ประสานสาขาทรัพยากรฯ
 จํานวนผูประสบภัยทีไ่ ดรับการชวยเหลือ ขอใหเพิ่มเติมรายการสถิติ
จําแนกตามเพศ และประเภทภัยพิบัติ
ทางการ
เด็ก
ประสานสาขาสุขภาพ
10) ภาวะโภชนาการ
ขอใหประมวลผลจําแนกเพศ
 รอยละของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป มี เพิ่มเติม
ภาวะอวนลงพุง
ขนาดและโครงสรางของประชากร
ประสานสาขา
6) อัตราการเพิ่มของประชากร
ประชากรศาสตรฯ ขอให
(จากทะเบียน)
 อัตราการเพิ่มของประชากรจากทะเบียน ประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม
จําแนกตามภาค
7) อัตราการเพิ่มของประชากร
(จากสํามะโน)
 อัตราการเพิ่มของประชากรจากสํามะโน
จําแนกตามภาค
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โครงการ/กิจกรรม

ประสานสาขา
ประชากรศาสตรฯ ขอให
ประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวยงานรับผิดชอบ
2557 2558
√
ฝายเลขาฯ
√

ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาเกษตรฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสวัสดิการ
สังคม

กรมประชาสัมพันธ
(สํานักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ)

√

√

√
√

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาทรัพยากร
ฯ

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขาสุขภาพ

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ

√
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สถิติทางการ
8) อัตราสวนการเปนภาระตอประชากรอายุ
1559 ป (จากสํามะโน)
 อัตราสวนการเปนภาระรวม
 อัตราสวนการเปนภาระวัยเด็ก
(อายุต่ํากวา 15 ป)
 อัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)
11) ความหนาแนนของประชากร
(จากทะเบียน)
 จํานวนประชากรจากทะเบียนตอพื้นที่
(คนตอตร.กม.) จําแนกตามภาค และเขต
การปกครอง
12) ความหนาแนนของประชากร
(จากสํามะโน)
 จํานวนประชากรจากสํามะโนตอพื้นที่
(คนตอ ตร.กม.) ทั่วประเทศ และภาค
16) คนที่ไมมีสัญชาติไทย (จากสํามะโน)
 จํานวนประชากรที่ไมมีสญ
ั ชาติไทย
จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม
ประสานสาขา
ประชากรศาสตรฯ ขอให
ประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม
ประสานสาขา
ประชากรศาสตรฯ ขอให
ประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม

ประสานสาขา
ประชากรศาสตรฯ ขอให
ประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม
ประสานสาขา
ประชากรศาสตรฯ ขอให
ประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม
17) คนตางดาวในหมูบาน/ชุมชน
ประสานสาขา
 จํานวนคนตางดาวที่อาศัยอยูในหมูบาน/ ประชากรศาสตรฯ
ชุมชน
ขอใหประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม
21) การยายถิ่นของประชากรภายใน 5 ป ประสานสาขา
ประชากรศาสตรฯ ขอให
(จากสํามะโน)
 รอยละของประชากรทีย่ ายถิ่นภายใน 5 ป ประมวลผลจําแนกเพศ
เพิ่มเติม
จากการสํามะโน จําแนกตามภาค
และจังหวัด
22) ประชากรที่ไมไดอาศัยอยูในจังหวัดที่ ประสานสาขา
เกิด (จากสํามะโน)
ประชากรศาสตรฯ ขอให
 รอยละของประชากรทีไ่ มไดอาศัย
ประมวลผลจําแนกเพศ
อยูในจังหวัดที่เกิด จากสํามะโน
เพิ่มเติม
จําแนกตามภาค และจังหวัด

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวยงานรับผิดชอบ
2557 2558
√
ฝายเลขาฯ

ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ
ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ

√

√

√

√

ฝายเลขาฯ
ประสานงานกับฝาย
เลขาฯ สาขา
ประชากรศาสตรฯ
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4.3.2 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาหนวยสถิติสาขาหญิงและชาย
หนวยงาน
(ระดับกรม)
1) สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

โครงการ/กิจกรรม

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สถิติแกหนวยสถิติตางๆ
 ประเมินความตองการการอบรม
 จัดอบรมตามความตองการของ
หนวยสถิติ
2) จัดทําแผนพัฒนาความกาวหนา
ในสายงานดานสถิติ (Career
path)
 ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
อัตรากําลังและความกาวหนา
ในสายงานดานสถิติ
 หารือสํานักงาน ก.พ. ในการ
กําหนดตําแหนง/อัตราดานสถิติ
ในหนวยงานตางๆ
2) สํานักงานกิจการสตรี 1) โครงการสงเสริมใหหนวยงาน
และสถาบันครอบครัว ทุกภาคสวนนําขอมูลไปใชในการ
วิเคราะห เพื่อจัดทําโครงการ
แผนงานตามภารกิจของหนวยงาน
2) โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล
ดานความเสมอภาคหญิงชาย
3) โครงการสรางองคความรู
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
4) โครงการจัดทําแผนการจัดเก็บ
ขอมูลจําแนกเพศของหนวยงานที่
เกี่ยวของตามลําดับความสําคัญ
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สถิติ

88
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ปงบประมาณ พ.ศ.
2556 2557 2558
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
หนวยสถิติที่รับผิดชอบ
ผลิตสถิติทางการ

สํานักงาน ก.พ.
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