บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อุปสรรคของการพัฒนาประเทศที่สําคัญคือ ความยากจน1 ซึ่งมีผูกลาววา คนจน
คือ คนที่ไมไดเปนเจาของทรัพยสิน เชน ที่ดิน เครื่องอุปโภคบริโภค การเขาไมถึงการบริการทาง
ดานสุขภาพ การศึกษา การฝกอบรม, ทักษะดานอาชีพ เครือขายทางสังคม, และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ (Narayan et.al, 2000 อางถึงใน ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, สุรียพร พันพึ่ง และ รัชพันธุ
เชยจิตร, 2548, น. 6) ดวยเหตุนี้ ผูหญิงจึงตกอยูในฐานะคนที่ยากจน เพราะผูหญิงขาดโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากร และผลประโยชนตาง ๆ ที่จําเปน สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ดังนั้นการขจัดความยากจนจึงตองเนนการพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย เพราะผูหญิงเปนกลุม
ที่ยากจนที่สุดของกลุมคนยากจน ยกตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นความไมเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในสังคมไทย ซึ่งศึกษาโดย นภัส ศิริสัมพันธ และคณะ (2542, น. 1) และ ภาวดี
ทองอุไทย (2545) และ พิมพวัลย บุญมงคล, นาถฤดี เดนดวง และ นิภรณ สัณหจริยา (2546,
น. 16-17) ในแรงงานของผูหญิง พบวา
1. ขาดโอกาสในการเขาถึงการฝกอบรม ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน
การขาดทักษะในการบริหารจัดการ ฯลฯ เนื่องจากผูหญิงมีภาระงานมากกวาผูชาย กลาวคือ
นอกจากผูหญิงตองประกอบอาชีพเชนเดียวกับผูชายแลวยังตองรับผิดชอบงานในบาน จึงไม
สามารถทิง้ ความรับผิดชอบในครอบครัวในการไปรวมกิจกรรมพัฒนาตนเองทางดานวิชาชีพ ดังนั้น
เมื่อมีหลักสูตรฝกอบรม พัฒนาทักษะ ภาครัฐมุงเนนไปที่ผูชายทําใหผูหญิงขาดความรูในการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมได
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ความยากจน หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตอยูโดยมีรายไดต่ํากวาเกณฑที่รัฐกําหนด
ไมวาวัดโดยรายไดประชาชาติตอคน หรือโดยใชเสน ความยากจน (Poverty Line) ซึ่งคํานวณจาก
ความตองการอาหารและสินคาอุปโภคจําเปนพื้นฐานต่ํา” (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สคช.), “ผลการดําเนินการแกไขปญหาความยากจนและการกระจายรายได,”
<http:// overty.nesdb.doc.co.th/poverty_new/doc/news/wanchat_20031111030649.pdf>,
กรกฎาคม 2546.
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2. ขาดโอกาสในการเขาถึงคาตอบแทนที่เทาเทียมชายเนื่องจากผูหญิงสวนใหญจะถูก
เอาเปรียบแรงงาน ไดคาตอบแทนที่ไมเปนธรรม ผูหญิงไดรับคาจางต่ํากวาชายในงานประเภท
เดียวกัน
3. ขาดความกาวหนาในการทํางาน ดังจะเห็นไดจากกรณีสัดสวนของผูหญิงที่จะได
เลื่อนตําแหนงขึ้นจากระดับลางยังคอนขางต่ํา และบางครั้งก็ถกู กีดกันการเลื่อนตําแหนง เนื่องจาก
ทัศนะของนายจางที่มองวาผูหญิงไมพรอมที่จะรับภาระงานที่มากขึ้น นอกจากนั้นในการประกอบ
อาชีพยังเกิดการแบงแยกเพศ ทําใหสตรีหายออกไปจากงานบางอยาง หรือมอบงานบางอยางให
สตรีทําเทานั้น เชนผูหญิงมักถูกมอบหมายงานที่แสดงออกถึงความเปนหญิง ไดแก เลขานุการ,
เสมียน เปนตน สวนผูชายจะอยูในตําแหนงผูบริหาร เปนตน
4. ขาดโอกาสในการตัดสินใจ เนื่องจากสังคมมองบทบาทของผูหญิงเปนผูตาม หรือ
เปนชางเทาหลัง จึงทําใหภารกิจการตัดสินใจเปนบทบาทของผูชาย ทําใหเห็นวาทัศนคติและความ
เชื่อของสังคมไมเอื้อตอการพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย
5. ขาดโอกาสในการเขาถึงปจจัยการผลิต ทุน เทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากสวนใหญ
อุตสาหกรรมการผลิตจะมุงเนนไปที่ผูชายซึ่งครอบครองพื้นที่ดังกลาว
จากผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นภาพของความไมเสมอภาคในแรงงานของผูห ญิง
ถึงแมจะมีกฎระเบียบ ขอบังคับที่ใหคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย แตก็ยังเปนปญหา
อยูนั้นจําเปนที่จะตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซึ่ง มาลี พฤกษพงศาวลี (2545, น. 7)
กลาวไววา สถานภาพทางกฎหมายของสตรีในบรรดาประเทศทั้งหลาย ทั้งปวง รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งตางอางวาปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น แทที่จริงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของสตรีไดรับ
ความคุมครองอยางเต็มที่หรือไม และในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยไดเผยแพรแนวคิดเรื่องความ
เสมอภาคทางกฎหมาย และการไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (Equality before the Law and
Equality under the Law) ของบุคคลนั้น ในทางความเปนจริงสตรีมีความเสมอภาคกับบุรุษหรือไม
เปนการตั้งคําถามและศึกษาจนไดขอสรุปวา ถึงกฎหมายจะรับรองความเสมอภาคหญิงชายแตยัง
มีปญหาการบังคับใชอยู เมื่อมองยอนหลังไปในประวัติศาสตรไทย จะพบวา การตอสูเพื่อใหไดมา
ซึ่งความเสมอภาคของสตรีไทยนั้นตองใชเวลานาน เนื่องจากยังมีชองวางของความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย ในการเขาถึง ควบคุม ทรัพยากร และโอกาสทางเศรษฐกิจ การมีสิทธิ มีเสียง
และอํานาจทางการเมือง ผูที่ไดรับผลกระทบจากความไมเทาเทียมกันนี้สวนใหญเปนผูหญิง และ
เด็ก รวมทั้งยังสงผลกระทบอยางกวางขวางไปทั่วสังคม และในที่สุดก็สงผลกระทบที่รายแรงตอทุก
คนในสังคมดวย (ธนาคารโลก, 2543)
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ประเทศไทยภายใตการบริหารของรัฐบาลที่นําโดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร2 ไดกําหนด
นโยบายที่เปนรูปธรรมเพื่อแกปญหาความยากจน ไดแก นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบาย
แปลงสินทรัพยเปนทุน, นโยบายพักชําระหนี้เกษตรกร ฯลฯ ซึ่งบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายมีอยูในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมานานแลว ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 25403 บัญญัติไวในมาตรา 30 วา “บุคคลยอมเสมอภาค
กันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ในมาตรา 30 วรรค 2 วา
“ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” และในวรรค 3 ที่วา “มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค
หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นยอมไมถือเปนการเลือก
ปฏิบัติ” และในมาตรา 80 …รัฐตองสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย...” ซึ่งการบัญญัติไว
เชนนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหเกิดความเสมอภาคในสังคม
ระหวางหญิงชาย แตผลปรากฏวาสาระดังกลาว ยังไมไดรับการนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง
นอกจากนั้นแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรีตามปฏิญญาปกกิ่ง ในป 2538 ไดกลาวไว
ชัดเจนวา ความเสมอภาค คือ แกนของการพัฒนา และความเสมอภาคเปนเปาหมายของ
การพัฒนา ดังนั้น ประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย จึงเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
ซึ่งรัฐบาลตองนําไปปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง
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วิทยานิพนธเลมนี้เรียบเรียงขึ้นระหวางที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ตอมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปต.) ไดยึดอํานาจการปกครองและยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2549 ซึ่งมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้บัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดย
มีสาระวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความเสมอภาคที่ประชาชนเคยไดรับการคุมครองตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และตามพันธกรณีของระหวางประเทศยอมไดรับการคุมครอง”
3
เปนรัฐธรรมนูญทีถ่ อื ไดวา เปนฉบับทีม่ คี วามครบถวนสมบูรณมากกวาฉบับกอน ๆ โดย
ไดคมุ ครองความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และการมีสว นรวมในกระบวนการออกกฎหมายของสตรี
และยังไดขยายขอบเขตของการคุม ครอง นอกเหนือไปจากเรือ่ งความเสมอภาคทางเพศไปสูก ารหาม
กีดกัน หรือการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคลประเภทอื่น ๆ (มาลี พฤกษพงศาวลี, คูมือผูนํา
แรงงาน: แนวทางสูความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสหภาพแรงงานและสถานที่ทํางาน
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2540), น. 1-4.
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กลไกการสงเสริมความเสมอภาคในประเทศไทย
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามขอเสนอของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(ปจจุบัน คือ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย) เกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกในการสงเสริมความเสมอภาค และบทบาทที่
เทาเทียมกันของหญิงและชายอยางจริงจัง โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับการมอบหมายใหผบู ริหาร
ระดับรองหัวหนาสวนราชการขึน้ ไปทําหนาทีเ่ ปน ผูบ ริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief
Gender Equality Officer - CGEO) และใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง ทําหนาทีเ่ ปนศูนยประสานงาน
ดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และใหจัดทําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย
ตอมาในการประชุมครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย
และบทบาทหนาทีข่ องศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal Point)
ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดแจงใหสว นราชการทราบและถือปฏิบตั ติ าม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร 0708/ว 3 ลงวันที่ 11 เมษายน
2545 (ว3/2545) เรื่องการกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ของผูบริหาร ดานการสงเสริมบทบาท
หญิงชาย และบทบาทของศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย กําหนดใหทกุ สวนราชการ
มีการจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชายในสวนราชการและสวนราชการไดมี
การดําเนินการตามหนังสือเวียนดังกลาว โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงาน
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีการบังคับใชพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทําใหมคี วามลาชาในการดําเนินการตางๆ สวนราชการไมสามารถ
รายงานผลการดําเนินการแตงตั้งผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender
Equality Officer - CGEO) คณะกรรมการและศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย ได
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสราง และการโยกยายผูบริหาร และหนวยงานที่ทําหนาที่
เปนศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย วันที่ 20-22 มกราคม 2546 โดยมี
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กลุมเปาหมาย 30 คน จากสวนราชการตาง ๆ วัตถุประสงค คือ เพื่อรวมกันจัดทําวิธีการเขียน
แผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย และรวมกันกําหนดเปาหมายของการ
ดําเนินการดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสวนราชการเพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน หลังจากนั้นในชวงเดือนพฤษภาคม 2546 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) จัดทําคูมือการจัดทําแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายและ
จัดสงใหทุกสวนราชการ
ตอมาในเดือนสิงหาคม 2546 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่องยุทธศาสตรการเสริมสรางสถานภาพสตรี วัตถุประสงค
คือ เพือ่ นําเสนอทิศทางในการดําเนินงานดานสตรีของประเทศไทย โดยมีผบู ริหารดานการเสริมสราง
บทบาทหญิงชายเปนผูเขารวมอภิปราย และในวันที่ 1-2 กันยายน 2546 สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการฝกอบรม
หัวหนาศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายในหนวยงาน (Gender Focal Point)
ของกระทรวง ทบวง กรม เรื่องการสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย โดยมีตัวแทนจากศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายและ/หรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําเปน
แมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายของสวนราชการเขารวมการประชุม (สํานักงาน
วิจัยและพัฒนาบุคคล สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), 2548)
ตําแหนง CGEO และ Gender Focal Point ในกรมประมง
กรมประมงเปนกรมหนึง่ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณทตี่ อ งปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี
เกีย่ วกับโครงสรางผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer CGEO) และศูนยประสานงานดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point)
ดังแผนภาพที่ 1.1
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แผนภาพที่ 1.1
กลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คณะกรรมการการ
เสริมสรางความเสมอภาค
หญิงชาย (GM)

กรมประมง

ประธาน

คณะกรรมการ /
องคกรระดับชาติ
(สํานักกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว)
(ส.ค.)

กรมอื่น ๆ...
ประสานงาน

CGEO

CGEO

Gender
Focal Point

Gender
Focal

ประสานงาน

คณะอนุกรรมการ (GM)

หนวยงาน /
ฝายเลขานุการ

ที่มา: ปรับปรุงจากเมทินี พงษเวช, “แนวทางการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลักการพัฒนา สถาบันวิจัยและบทบาทหญิงชายในการพัฒนา,” 2544.
กลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในการประมงลุมแมน้ําโขง
สํานักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแมน้ําโขง (Mekong River Commission-MRC)
เปนหนวยงานที่สนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายระดับชาติในลุมแมน้ําโขง ประกอบดวยสมาชิก
เครือขายทั้งหมด 4 ประเทศ ไดแก เครือขายผูหญิงกัมพูชาในการประมง เครือขายผูหญิงเวียดนาม
ในการประมง เครือขายผูหญิงลาวในการประมง และเครือขายผูหญิงไทยในการประมง โดยมี
เปาหมายเพื่อสรางความเสมอภาคหญิงชาย โครงการดังกลาวไดสงเสริมใหมีการใชการวิเคราะห
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บทบาทหญิงชาย (Gender Analysis) ในการพัฒนาประมง (Napaporn Sriputinibondh, and
Ubolratana Suntornratana, 2001)
ดังนั้นจากกลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระดับภูมิภาคดังกลาวขางตน
แสดงวาการจัดตั้งเครือขายผูหญิงในการประมงและการที่มีกิจกรรมของเครือขายผูหญิงในการ
ประมงเปนความพยายามในการสรางกลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย
แตการดําเนินงานในทางปฏิบัติยังไมปรากฏเปนรูปธรรมเนื่องจากกรมประมงไมไดนํากิจกรรมของ
เครือขายผูหญิงในการประมงมาใชในการกําหนดยุทธศาสตรและโครงการตาง ๆ ของกรมประมง
จากสถานการณดังกลาวขางตนทําใหเห็นวากรมประมงยังไมไดมีนโยบายที่จะนําวิธี
และแนวทางการพัฒนาที่มีมุมมองหญิงชายมากําหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาของกรมทั้ง ๆ
ที่มีกลไกในระดับกรมแลวคือ ผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender
Equality Officer - CGEO) และ หัวหนาศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
(Gender Focal Point) และมีกลไกและเครือขายในระดับภูมิภาคคือเครือขายผูหญิงในการประมง
ในลุมแมน้ําโขงที่มาสนับสนุน ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่นาจะศึกษาถึงสาเหตุที่ไมมีการใชกลไก
ดังกลาวในการทําใหความเสมอภาคหญิงชายเขาไปอยูใ นกลไกการพัฒนาของกรมประมง ตลอดจน
ศึกษาถึงเรื่องในปจจัยที่จะทําใหกรมประมงสามารถนําประเด็นมิติหญิงชายเขาไปในนโยบาย
แผนงาน โครงการของกรมประมงได
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ ก ษาปจจั ยและเงื่ อนไขในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ในกรมประมง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ
พัฒนา (Gender Mainstreaming) ในกรมประมง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีขอ มูลของสาเหตุปจ จัยทีก่ ารเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลัก
การพัฒนา (Gender Mainstreaming) ไมไดรับการนําไปปฏิบัติในกรมประมง
2. มีขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารและการวางแผนที่มี
มุมมองความเสมอภาคหญิงชายในโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของกรมประมง
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3. เปนการกระตุน ใหกรมประมงตระหนักถึงเรือ่ งการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา
4. เสนอแนะแนวทางและวิธีการในการนําการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายให
เปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ไปสูการปฏิบัติของกรมประมง
นิยามศัพทปฏิบัติการ
1. Gender Mainstreaming หมายถึง ยุทธศาสตรในการสงเสริมความเสมอภาคของ
ชาวประมงหญิงและชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาในการดําเนินงานของกรมประมง
2. Gender หมายถึง ความเปนหญิงและชายที่เกิดจากการกําหนดของวัฒนธรรม
คานิยม และประเพณี
3. Gender Perspective หมายถึง วิธีมองหรือมุมมองเรื่องความแตกตางระหวาง
หญิงและชาย
4. Gender Responsive หมายถึง การตอบรับตอเรื่องความแตกตางระหวางหญิง
และชาย
5. เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีอารมณ หรือความรูสึกมาประกอบเปนแนวโนม
อั น เป น ความพรอมที่ จะทําให มี การแสดงออกในการสนับสนุนหรือตอตานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง
6. ผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer CGEO) หมายถึง ผูบริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือ รองอธิบดีขึ้นไป จํานวน 1 คน ปฏิบัติหนา
ที่เปนผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย ในหนวยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม
7. หัวหนาศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Gender Focal
Point) หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง ทําหนาที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานใหแก
ผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย โดยรับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย และจัดทําแผน
เกี่ยวกั บการส ง เสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายระดับชาติไปดําเนินการสูการปฏิบัติใน
กระทรวง ทบวง กรม

