รายงานผลการดําเนินงานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ประจําป ๒๕๖๐
ตามแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่อยูในแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๑
แผนงาน ๑.๑
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน
แผนงานที่ ๑.๒
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ

ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย
โครงการสงเสริมดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับวันสตรีสากล
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิสตรีและวันสตรีสากล
มีการจัดทําโปสเตอรวันสตรีสากล เพื่อประชาสัมพันธขาวสารใหกับเจาหนาที่รับทราบ
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับสิทธิสตรีและวันสตรีสากล
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษโดยมีผูเขารวมกิจกรรมแยกเพศ ชาย : หญิง ๔๐ : ๖๐
- ชาย ๑๙๒ คน
- หญิง ๒๕๘ คน
มีนาคม ๒๕๖๐
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๖ หลักสูตร
๑.๑ หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอยางมีประสิทธิภาพ
๑. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตอง
๒. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการเขียนหนังสือราชการใหถูกตองนํามาสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
มีผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๗๙ คน หรือคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของกลุมเปาหมาย
ในหลักสูตร
ผูผานการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ผูเขารับการอบรมมีความเขาใจเรื่องระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตอง
และมีทักษะในการเขียนหนังสือราชการติดตอราชการ และการเขียนบันทึกเสนอผูบังคับบัญชาและประสานภายในมากขึ้น
เจาหนาที่สังกัดกรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๗๙ คน

๒
ยุทธศาสตรที่ ๑
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ

ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย
๖๑,๘๐๐ บาท
ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๒ หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๖
เพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะและจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ขาราชการที่อยูระหวางการทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการของกรมควบคุมมลพิษ ไดเขารับการอบรมหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๖
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดขึ้น
ขาราชการพลเรือนที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องสมรรถนะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
ในองคกร และไดรว มแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานเปนทีม และการแกปญหาเชิงบวกอยางสรางสรรค
ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของกรมควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๖ ราย ดังนี้
- ชาย ๒ คน
- หญิง ๔ คน
๑๔๕,๒๐๐ บาท
ระหวางวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑.๓ หลักสูตร “เตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูประเทศไทย ๔.๐” สําหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อใหบุคลากรและเจาหนาที่ของภาครัฐมีความรูความเขาใจในบริบทและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
เจาหนาที่เขารวมการฝกอบรมหลักสูตร“เตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูประเทศไทย ๔.๐” สําหรับบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐที่ตองปรับเปลี่ยนไปสูบริบทประเทศตามยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐
บุคลากรและเจาหนาที่ในภาครัฐ
- ชาย – คน
- หญิง ๖ คน

๓
ยุทธศาสตรที่ ๑
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช

ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย
๔๕,๐๐๐ บาท
อบรมรุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
อบรมรุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑.๕ หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่เปนบรรทัดฐานจากคดีปกครองเพื่อใหสามารถนําไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานได
เจาหนาที่ไดเขารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่กําหนด
ผูเขาอบรมความรูความเขาใจวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เปนบรรทัดฐานจากคดีปกครอง
เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- ชาย – คน
- หญิง ๑ คน
๖,๘๐๐ บาท
อบรมวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑.๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี รุนที่ ๒
เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในธรรมชาติของความขัดแยง สาเหตุแหงความขัดแยง และภาพรวมหลักการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
นักศึกษามีเวลาเรียน ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของเวลาเรียนในหองเรียนทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขวานักศึกษาตองเขาเรียนไมนอยกวารอยละ ๖๐
ของแตละกลุมวิชาที่ทางหลักสูตรไดกําหนดไว และนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของแตละกิจกรรม
ผูเขารับการศึกษาไดเรียนรู และพัฒนาทักษะในการปองกัน แกไขและเยียวยาความขัดแยงไมใหขยายตัวไปสูความรุนแรงอันจะนํามาซึ่งการพัฒนา
ประชาธิปไตยอยางสันติสุขสถาพรตอไป
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภททั่วไป ตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป ตําแหนงประเภทวิชาการ ตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตั้งแตระดับตนขึ้นไป ตําแหนงประเภทบริหาร ตั้งแตระดับตนขึ้นไป
๑๐๙,๐๐๐ บาท

๔
ยุทธศาสตรที่ ๑
ระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน

ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย
ระยะเวลา ตั้งแต ๒๑ เมษายน – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเรียนสัปดาห ๑ วัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑.๖ หลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่เปนบรรทัดฐานจากคดีปกครองเพื่อใหสามารถนําไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานได
เจาหนาที่ไดเขารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับผูปฏิบัติงานดานกฎหมายตามที่กําหนด
ผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองที่ใชในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ
ดําเนินคดีในศาลปกครอง การจัดทําคําฟองและคําใหการในคดีปกครองและการฝกปฏิบัติ
เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมายหรือที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมายปกครอง
- ชาย ๑ คน
- หญิง – คน
๒๕,๐๐๐ บาท
อบรมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕
ยุทธศาสตรที่ ๒

เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแกสตรีทุกกลุมและทุกระดับ

แผนงานที่ ๒.๑
วัตถุประสงค

ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ ขั้นตอนกฎหมายและสิทธิที่สตรีพงึ ไดรบั การคุมครอง
เพื่อใหเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และสิทธิที่สตรีพึงไดรับการคุม ครอง รวมถึงแนวทางในการเรียกรอง
สิทธิเมื่อไมไดรบั ความเปนธรรม
มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายนารู และสิทธิความเทาเทียมระหวางหญิงชาย ผาน เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ
(http://www.pcd.go.th/info_serv/ethics.html) ใหเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ ไดรับทราบขอมูลดังกลาว เพื่อสิทธิความเทาเทียมกันระหวาง
หญิงชาย
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ มีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิความเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย ชาย : หญิง ๔๐ : ๖๐
- ชาย ๑๙๒ คน
- หญิง ๒๕๘ คน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ยุทธศาสตรที่ ๔

กําหนดมาตรการเฝาระวัง ขจัดปจจัยเสี่ยงปองกันคุมครองชวยเหลือและเยียวยา

แผนงานที่ ๔.๑
วัตถุประสงค

โครงการจัดสงเจาหนาที่เขาอบรมเตรียมความพรอมประชากรสูสังคมผูสูงอายุ
1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวันผูสูงอายุการดูแลและการรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี และการเสริมสรางคุณภาพ
และคุณคาของชีวิตเมื่อพนจากหนาที่ราชการแลว
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรบั ความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนอนั พึงได เพื่อการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีโอการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน และสรางเครือขายในการสรางกลุมเพื่อประโยชนแกสังคม
4. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรบั รูแนวทางในการจัดการความรูเพื่อใหเกิดการถายทอดความรูและประสบการณสูคนรุนใหม
5. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูและเพิ่มเติมทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุราชการ

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ

ขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการเขารวมโครงการตามหลักสูตรเตรียมตัวกอนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจําป ๒๕๖๐
๑. ขาราชการที่เขารวมโครงการไดรับความรูในการดูแลตนเอง และสิทธิประโยชน สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวติ ประจําวันภายหลัง
การเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณคา

๖
ยุทธศาสตรที่ ๔

กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน

แผนงานที่ ๔.๒
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน

กําหนดมาตรการเฝาระวัง ขจัดปจจัยเสี่ยงปองกันคุมครองชวยเหลือและเยียวยา
๒. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสามารถดํารงชีวติ ในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตแกบุคคลอื่นในสังคม
ขาราชการที่มีอายุไมนอยกวา ๕๐ ปบริบูรณ จํานวน ๑๑ คน
- ชาย ๗ คน
- หญิง ๔ คน
๘๖,๓๒๘ บาท
อบรมรุน ๒ ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
อบรมรุน ๓ ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
อบรมรุน ๖ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของกรมควบคุมมลพิษ (Happy Work Place @ PCD)
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่สมดุล และสุขภาวะในที่ทํางาน ใหเจาหนาที่มีชีวิตที่สมดุลทั้งการทํางาน ชีวิตสวนตัวและครอบครัว
ผูเขารวมโครงการไดเขารวมกิจกรรมตางๆที่ทางโครงการฯจัดขึ้น และไดรับความรู ความเขาใจ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
ผูเขารวมโครงการฯไดรบั ความรู ความเขาใจ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
บุคลากรกรมควบคุมมลพิษทั้งหมด
- ชาย ๑๙๒ คน
- หญิง ๒๕๘ คน
๑,๑๑๕,๐๐๐ บาท
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๗
ยุทธศาสตรที่ ๕

สรางความเขมแข็งของกลไก และกระบวนการพัฒนาสตรี

แผนงานที่ ๕.๑
วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

โครงการการจัดเก็บขอมูลจําแนกเพศของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมตางๆ ภายในกรมควบคุมมลพิษ
จัดเก็บขอมูลบุคลากรจําแนกเพศของกรมควบคุมมลพิษมีการแยกเพศหญิง ชาย ดังนี้
๑. การจัดเก็บขอมูลจําแนกเปนระดับสายงาน
(ขาราชการ)



ระดับ

ประเภทบริหาร สูง /ตน
ประเภทอํานวยการสูง/ ตน
 ประเภทวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการมลพิษ
 ประเภทวิชาการ ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ ปฏิบัติการ
 ประเภททั่วไป ชํานาญงาน ปฏิบัตงิ าน /อาวุโส
รวม ขาราชการ

ชาย
๔
๑
๗๙
๑๐
๙๔

หญิง
๒
๒
๑๕๘
๑๕
๑๗๖

รวม
๒
๖
๑
๒๓๗
๒๕
๒๗๐

ชาย
๖
๑๙
๒๕

หญิง
๒
๒๓
๒๕

รวม
๘
๔๒
๕๐

(ลูกจางประจํา)





กลุมงานบริการพื้นฐาน
กลุมงานสนับสนุน
กลุมงานชาง
กลุมงานเทคนิคพิเศษ
รวม ลูกจางประจํา

ระดับ

๘
ยุทธศาสตรที่ ๔

กําหนดมาตรการเฝาระวัง ขจัดปจจัยเสี่ยงปองกันคุมครองชวยเหลือและเยียวยา
(พนักงานราชการ)




ระดับ

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานบริการ
กลุมงานเทคนิค
รวม พนักงานราชการ

ชาย
๕๑
๒
๒๐
๗๓

หญิง
๙๘
๑๕
๔
๑๑๗

รวม
๑๔๙
๑๗
๒๔
๑๙๐

ชาย
๘
๕๑
๓๒
๒
๑
๙๔

หญิง
๒๐
๑๐๙
๔๖
๑
๑๗๖

รวม
๒๘
๑๖๐
๗๘
๓
๑
๒๗๐

๒. การจัดเก็บขอมูลบุคลากรจําแนกระดับการศึกษา
(ขาราชการ)








ระดับ

ปริญญา เอก
ปริญญา โท
ปริญญา ตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
มัธยมศึกษา ตอนตน
รวม ขาราชการ

๙
ยุทธศาสตรที่ ๔

กําหนดมาตรการเฝาระวัง ขจัดปจจัยเสี่ยงปองกันคุมครองชวยเหลือและเยียวยา
(ลูกจางประจํา)










ระดับ
อนุปริญญา
ปวท.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
มัธยมศึกษา ตอนตน
ประถมศึกษา ตอนปลาย
ประถมศึกษา ตอนตน
ประโยคประถมศึกษา
รวม ลูกจางประจํา

ชาย

หญิง

รวม

๑
๑
๔
๕
๑๓
๑
๒๕

๑
๑
๕
๑๒
๒
๔
๒๕

๑
๒
๕
๑๓
๖
๕
๑๗
๑
๕๐

ชาย

หญิง

รวม

๒
๔๙
๒๑
๑
๗๓

๑
๙๗
๑
๑๗
๑
๑๑๗

๓
๑๔๖
๑
๓๘
๒
๑๙๐

(พนักงานราชการ)









ระดับ

ปริญญา เอก
ปริญญา โท
ปริญญา ตรี
อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษา ตอนปลาย
มัธยมศึกษา ตอนตน
รวม พนักงานราชการ

๑๐
ยุทธศาสตรที่ ๔

กําหนดมาตรการเฝาระวัง ขจัดปจจัยเสี่ยงปองกันคุมครองชวยเหลือและเยียวยา

ผลลัพธ
กลุมเปาหมาย
ที่เขารวมโครงการ
งบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน

มีฐานขอมูลจําแนกเพศของกรมควบคุมมลพิษมีการแยกเพศหญิง ชาย
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

