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ปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
การกาหนดมาตรฐาน
(Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
โดย นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. และ
Ms. Olga Algayerova, Executive Secretary, United Nations Economic Commission
for Europe
การยอมรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของ
สหประชาชาติ เป้าหมายที่ 5 ว่าด้วยการบรรลุความเสมอภาคทางเพศ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมุ่งพัฒนาองค์กรกาหนดมาตรฐานให้ปราศจากการ
แบ่งแยกเพศ การกาหนดมาตรฐานที่คานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ การจัดการโครงสร้าง
องค์กรทุกระดับให้มีความสมดุลทางเพศ และการส่งเสริมความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
1. การพัฒนาองค์กรกาหนดมาตรฐานให้ปราศจากการแบ่งแยกเพศ
2. การกาหนดมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ
3. การจัดการโครงสร้างองค์กรทุกระดับให้มีความสมดุลทางเพศ
4. การส่งเสริมความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ
1. ยืนยันในปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
การกาหนดมาตรฐาน
2. จัดทาแผนงาน (action plan) และนาไปปฏิบัติในเชิงรุกสาหรับองค์กร
3. ติดตามความคืบหน้า รวบรวม และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี
ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ไม่กาหนดระยะเวลา
https://unece.org/gender-responsive-standards-initiative
https://unece.org/trade/wp6/thermatic-areas/gender-resp-stds-decl
การเข้าร่วมประชุม Gender Responsive Standards Initiative
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
โดยมีสาระสาคัญเป็นการเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นคณะทางานเพื่อกาหนดแผนงาน (action
plan) และโครงการต่างๆ และการนาเสนอภารกิจขององค์กรที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกัน
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
โดยมีสาระสาคัญเป็นการชี้แจงโครงสร้างและสมาชิกคณะทางานที่จะร่วมจัดทาแผนงาน (action
plan) และโครงการต่างๆ ประกอบด้วยคณะทางาน (Working Group) จานวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะทางานที่ 1 ด้าน Knowledge Sharing and Training
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
และบูรณาการงานอย่างเป็นระบบ โดยจะร่วมกันสร้างเครื่องมือ งานวิจัย จัดการ
ฝึกอบรมและประเมินความเหมาะสมในการพัฒนามาตรฐาน
โดยมีผู้แทน สมอ. ซึ่ง ลมอ. เห็นชอบให้เข้าร่วมในคณะทางาน ได้แก่
1) นางสาวเมธวี ฤทธิศิริเมธา
นักวิชาการมาตรฐานชานาญการ กต.3
2) นางสาวณิชากร ตันติดารงกุล นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ กต.3
2. คณะทางานที่ 2 ด้าน Methodology for Assessing and Developing Gender
Responsive Standards
มีเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการกาหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับเพศสภาพตาม
แนวทางสากล โดยจะจัดทาแบบทดสอบและจัดทาเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางสนับสนุนบุคคลากรหรือองค์กรต่างๆ
3. คณะทางานที่ 3 ด้าน Network Development
มีเป้าหมายในการขยายความร่วมมือ โดยเพิ่มจานวนหน่วยงานที่จะร่วมลงนามใน
ปฏิญญาฯ เป็นสองเท่าภายในปีหน้า มีหน้าที่สนับสนุนเนื้อหาประชาสัมพันธ์ และ
พิจารณาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โดยมีผู้แทน สมอ. ซึ่ง ลมอ. เห็นชอบให้เข้าร่วมในคณะทางาน ได้แก่
1) นางสาวภารณี เผือกจิตร
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กส.
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
โดยมีสาระสาคัญเป็นการนาเสนอแผนงานของคณะทางานต่างๆ ดังนี้
1. คณะทางานที่ 1 ด้าน Knowledge Sharing and Training
1) กาหนดแนวทางในการพัฒนามาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564
2) พัฒนาแนวทางการประเมินมาตรฐานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความเสมอภาคทางเพศ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565
3) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการกาหนดมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566
2. คณะทางานที่ 2 ด้าน Methodology for Assessing and Developing Gender
Responsive Standards
1) สารวจข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม
จากนั้นทาการประเมินและให้คาแนะนาหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
มาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศ
2) สารวจข้อมูล/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ร่วมลงนามและหน่วยงานอื่น
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมเป็นคลังความรู้
3) สารวจข้อมูลแผนการดาเนินงานโดยใช้แบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์และให้
คาแนะนาแก่สถาบันมาตรฐานเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการ
ดาเนินงานความเสมอภาคทางเพศ
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3. คณะทางานที่ 3 ด้าน Network Development
1) สนับสนุนให้จานวนหน่วยงานที่ร่วมลงนามในปฏิญญาฯ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
2) สนับสนุนและพัฒนาเนื้อหาที่จะเผยแพร่ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เสียง
และวีดิโอ พัฒนาการนาเสนอที่กระชับเพื่อเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมลงนาม
3) พิจารณาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการมาตรฐาน โดยทางานผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น วันมาตรฐานโลก วันสตรีสากล
4) ทางานร่วมกับคณะทางานอื่น ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัย
5) สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศผ่านเครือข่ายอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
โดยมีสาระสาคัญเป็นการนาเสนอเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าทางเพศและการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกัน
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
โดยมีสาระสาคัญเป็นการรายงานความคืบหน้าของคณะทางาน ดังนี้
1. คณะทางานที่ 1 ด้าน Knowledge Sharing and Training
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกคณะทางานเพื่อนามาจัดทาแบบสอบถาม 4
ส่วน เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการวิจัยและจัดการฝึกอบรม โดยกาลังจัดทาส่วนที่ 1
2. คณะทางานที่ 2 ด้าน Methodology for Assessing and Developing Gender
Responsive Standards
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารแนะนาการกาหนดมาตรฐานที่ครอบคลุมความเสมอภาคทาง
เพศ เป็นผลการดาเนินงานชิ้นแรก และจะจัดทาเอกสารแนะนาการประเมินความ
ครอบคลุมความเสมอภาคทางเพศของมาตรฐาน เป็นลาดับต่อไป
3. คณะทางานที่ 3 ด้าน Network Development
อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอชื่อสถาบันมาตรฐานแห่งชาติให้เป็น UNECE GRSI
Ambassadors เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจาก
หน่วยงานที่ลงนามในปฏิญญาฯ
โดยที่ประชุมของคณะทางานทั้ง 3 คณะ ได้เห็นชอบแผนการดาเนินงานเป็นที่เรียบร้อย และ
อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผน
การดาเนินการล่าสุด การเข้าร่วม ประชุม Gender Responsive Standards Initiative
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีสาระสาคัญเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรในต่างประเทศที่มีการดาเนิน
โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลักดัน เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมใน
การทางานมากขึ้นทั้งในด้านธุรกิจและด้านการมาตรฐาน เพื่อให้สามารถกาหนดมาตรฐานได้
ครอบคลุมต่อข้อจากัดของทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
มิถุนายน 2564
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