รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมบำรุง – ระวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
-----------------------กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน
1. นางลานทิพย์
ทวาทศิน
นายกสมาคมฯ
2. นางเจริญจิต งามทิพยพันธุ์
อุปนายก
3. ดร.เรือนแก้ว
กุยยกานนท์ แบรนด์ อุปนายก
4. นายอาจ
วิเชียรเจริญ
อุปนายก
5. นายวสันต์
ฝีมือช่าง
เหรัญญิก
6. นางสาวจารรุวรรณ เกษมทรัพย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร
นายทะเบียน
8. ดร.เมทินี
พงษ์เวช
เลขาธิการ
9. รศ.ดร.พาลาภ
สิงหเสนี
กรรมการ
10. ดร.สุวรรณ์คีรี
แย้มบุปผา
กรรมการ
11. พล.ต.ท หญิงพจนี สุนทรเกตุ
กรรมการ
12. ดร. ณ ฤดี
เคียงศิริ
กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา

จำนวน 1 คน

1. นายสุมิตร
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสามัญตลอดชีพ
1. นางสุดาวัลย์
2. นางประเทือง
3. นางลรรศุภา
4. นางลำพึง
5. นางทิพวัลย์
6. นางลักษนันท์
7. นางสริลลา
8. นางสาวชลดาภรณ์
9. นางสาวสมจิตร
10. นางมนัสนันท

จารุเกศนันท์

กรรมการที่ปรึกษา

จำนวน 35 คน
คมธรรม
11. นางสาวสุภาภรณ์ สองห้อง
อาจหินกอง 12. นางสาววิไลภรณ์ เพียงกระโทก
นิ่มแสง
13. นางสาวกรวิณท์ วรสุข
มีบริบูรณ์
14. นางสาวจรรยาณัฏฐ์ แสนภักดีไทย
มารศรี
15. นางสาวจิตรา
นวลละออง
ชมดวง
16. นางอนันต์
ดิษพงษา
มหาพิรุณ
17. นางมล
ฮูวิชิต
ไชยานะ
18. นางนิตยา
ศรีอนันท์
วงค์อนันท์
19. นางสาวมณฑาทิพย์ เกตุนอก
เกิดวร
20. นางสาวรุจาภา
วงค์อนันท์
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สมาชิกสามัญตลอดชีพ
21. นายภาณุพงศ์
22. นางณัฐิยา
23. นางสาวพัชรี
24. นายกรีฑา
25. นางสาวกานต์สินี
26. นางกฤษณา
27. นางรัจนา
28. นางสาวมาศเมือง

(ต่อ)
จันมี
ทองศรีเกตุ
แรงเขตการณ์
แก้วประดิษฐ์
สะเอียบคง
ส่งสุข
ศุภเมธิน
โลหิตดี

29.นางสาวทองน้อย
30.นางบุษบา
31.นางปัญญา
32.นางโบว์
33.นางทองน้อย
34.นางสาวอมรา
35.นายชาลี

วันทวี
จันทร์ทอง
จันมี
อาจปรุ
วันทวี
อร่ามศรี
อาจหินกอง

12.นางสาวชนิสรา
13.นายไพฑูรย์
14.นางสนิท
15.นายวิชาญ
16.นางประทีป
17.นางสาวกัลยานุช
18.นางอรอนงค์
19.นางสาวศิริรัตน์

กัณหา
เดชขาว
บุตรวิชา
เผ่าพันธุ์
สายยะวัณ
ย้อมสี
เสนปาน
วรรณรัตนาพร

สมาชิกสามัญรายปี จำนวน 1 คน
1. นางอิงอร กมลเก่งเรียน
ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 19 คน
1. นายคัณฑนิกม์
2. นางสาวสมคิด
3. นายอร่าม
4. นางวนพา
5. นางสมจิตร์
6. นางบังอร
7. นางสาวณิชา
8. นางศิริรัตน์
9. นางวาสนา
10. นางภัทราพรรณ
11. นางสาวเพชร

นิโรธร
ท่อนจันทร์
สมซื่อ
เหมภูมิ
พ่วงพันธ์ศรี
ทองแสนคำ
ชมเชย
บำรุงวงศ์
มาตรศรี
แย้มบุปผา
บัวกลาง

เปิดประชุมเวลา 09.40 น. นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งว่าในปี 2563 นี้ เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก จากสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้พนักงานและองค์กรต้องช่วยกันรัดเข็มขัด ร่วมมือกันเพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้
วาระที่ 2 รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
มติ ที่ประชุม

ที่ป ระชุม รั บ รอง
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วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562
สังคมสงเคราะห์
1.ในปี 2562 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้เดือดร้อน จำนวน 2,001 ราย
มีผู้ขอคำปรึกษาด้วยตนเองรวม 340 ราย เข้าพัก 296 ราย ไม่เข้าพัก 44 ราย นอกจากนี้เป็นการขอรับบริการ
ทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
2.ในจำนวนผู้ขอรับการปรึกษาด้วยตนเอง 340 ราย จำแนกตามกลุ่มปัญหาที่สำคัญ คือ ท้องเมื่อไม่
พร้ อ ม 81 ราย ความรุ น แรงในครอบครั ว 53 ราย ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ 10 ราย ติ ด เชื้ อ เอช ไอ วี
6 รายและเด็กผลกระทบที่ติดมากับแม่จำนวน 121 ราย นอกจากนั้นเป็นปัญหาครอบครัวและอื่นๆ
3.สำหรับผู้ที่มาขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์จำนวน 1,045 ราย เป็นผู้หญิงจำนวน 936 ราย และผู้ชาย
109 ราย ในจำนวนนี้ช่วงอายุที่โทรศัพท์ขอคำปรึกษาสูงที่สุดคือ ช่วงอายุ 21- 40 ปี จำนวน 763 ราย(ร้อยละ
80.06)
4.ปัญหาที่มีจำนวนมาก คือท้องเมื่อไม่พร้อม 362 ราย (ร้อยละ35) รองลงมา คือ ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ปัญหาครอบครัว และปัญหาอื่นๆ
5.เมื่อแยกชนิดของปัญหาจะพบว่า ในปี 2562 กลุ่มอายุที่ประสบปัญหาแตกต่างกันไปตามชนิดของ
ปัญหา กรณีท้องเมื่อไม่พร้อมกลุ่มอายุที่มีจำนวนมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25-29 ปี จำนวน 22 ราย รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 20-24 ปี จำนวน 20 ราย กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV รวม 6 ราย กระจายกันอยู่ทุกช่วงอายุ ตั้ง แต่ 11-51 ปี
กลุ่มถูกล่วงละเมิดทางเพศรวม 10 ราย จำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปี จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ
30 กลุ่ มความรุน แรงในครอบครั ว ผู้ ก ระทำร้อยละ 81 เป็นสามี สาเหตุม าจากสามีดื่มสุ รา ติดยาเสพติ ด
อารมณ์ และหึงหวง
6.ในปี 2562 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมให้กับสมาชิก แยกตามชนิดของปัญหา ดังนี้
- กลุ่มท้องเมื่อไม่พร้อม มีโครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตใหม่แม่วัยรุ่นและกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
- กลุ่มผู้ติดเชื้อHIV มีกิจกรรมกลุ่มบำบัดและอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพเฉพาะโรค
- กลุ่มความรุนแรงมีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
7.ผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่นพบว่า ในปี 2562 เด็กและเยาวชนท้องเมื่อไม่
พร้อมเป็นแม่ลูก 16 คู่ มีเพียง 1คู่ เท่านั้นที่ตัดสินใจยกลูกให้สถานสงเคราะห์
8.กิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตรการดูแลมารดาและทารก โดยอาจารย์กรรณิการ์ ดาไธสง และ
คณะจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย/หัวข้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย
คุณ สมชาติ ทาแกง จากสภากาชาดไทย และการเตรียมตั วก่ อนคลอด โดย พ.ต.หญิ งนั ท มน อุ่น พงศ์
ภูวนารถ อาสาสมัครพยาบาล
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9.กิจกรรมกลุ่มบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้ดำเนินการในปี 2562 คือการดูแลสุขภาพกายจิต การดูแล
ชีวิตและสุขภาพอนามัยทั้งทางด้านกายและจิตใจ โดย พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนารถ อาสาสมัครพยาบาล
นอกจากนี้ยังเข้าอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เช่นการดูแลสุขภาพ อาหารและโภชนาการ โรคระบบทางเดิน
หายใจในผู้ติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การดูแลรักษาและการป้องกัน กิจกรรมการฝึกอาชีพเช่น
ศิลปะประดิษฐ์ ผลิตดอกไม้ต่างๆ ขนมอบ ขนมไทย เป็นต้น
10.สำหรั บ ผู้ ป ระสบปั ญ หาความรุ น แรง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม Case Conference ในฝ่ า ยสั ง คม
สงเคราะห์ โดย ศ.เกียรติคุณแพทย์ห ญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็น
ประธาน จำนวน 3 ครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจำนวน 8 ราย และฝ่ายได้จัดประชุมทีมสหวิชาชี พ ร่วมกับ
องค์กรต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จำนวน 17 ครั้ง
11.งานบ้านเด็กในปี 2562 ได้ให้บริการเด็กทั้งหมด 52 ราย เด็กผู้หญิง 20 ราย เด็กผู้ชาย 32 ราย
12.ศูน ย์ เลี้ ย งเด็ กอ่อ น ในปี 2562 ได้ ให้ บ ริการเด็ก ทั้ งหมด จำนวน 77 ราย แยกเป็ น ฝากเฉพาะ
กลางวัน 55 ราย ฝากประจำมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จำนวน 22 ราย
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน บริการส่ งเด็กให้มูลนิธิมิตรมวลเด็ก และสหทัยมูลนิธิ เพื่อยกเป็นบุตรบุญ ธรรม
จำนวน 17 ราย
13.กิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกบ้านพักฯในปี 2562 ประกอบด้วย ศิลปะบำบัด ศิลปะป้องกันตัว
โยคะ การเสริมสร้างทักษะชีวิต ธรรมะและการให้ความรู้
14.กิจกรรมศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญา โดยคุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์
และนักศิลปะบำบัด ทุกวันจันทร์-ศุกร์กับสมาชิกบ้านพักฯ เพื่อการบำบัดฟื้นฟู เยียวยา พัฒนาร่างกาย จิตใจให้
กลั บ มาสู่ ค วามสมดุ ล ใน ชี วิ ต อย่ างป กติ สุ ข ให้ กั บ ผู้ ห ญิ งแล ะเด็ ก ที่ ป ระสบ ปั ญ ห าความ รุ น แรง
ทุกรูปแบบ เป็นรายบุคคลจำนวน 12 ราย รวม 120 ครั้ง และแบบกลุ่มกับสมาชิกท้องวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง
จำนวน 83 ราย รวม 8 ครั้ง และเด็กผลกระทบจากความรุนแรงจำนวน 5 ราย รวม 3 ครั้ง
15.กิจกรรมธรรมะ เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 คณะอาจารย์แม่ชีจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ได้
จัด โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จัดกิจกรรม “ทักษะการใช้ชีวิตโดยธรรมะ” ให้กับสมาชิกบ้านพักฯ
มีเด็ก สตรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00น. จัดสวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ โดยหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และ
นักจิตวิทยา และมีการทำบุญตักบาตรเป็นครั้งคราวตามโอกาส

4

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ดำเนินงานที่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในปี 2562 ดังนี้
1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
สถาบันฯ ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้หญิงเก่ง 9 สาขาอาชีพ เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้หญิงที่มี
ประวัติการทำงานอันโดดเด่น และได้นำความสามารถของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
รวมทั้ง “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น” ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น” และ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ดีเด่น” เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจให้แก่องค์กรท้องถิ่น ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องมิติหญิงชายและ
ธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เมื่อวันที่ 20 ธัน วาคม
2562 ณ ห้องประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
และในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้จัดงาน “สัปดาห์สตรีสากล 2562” ขึ้น ณ ห้องประชุมบำรุง -รวีวรรณ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 317 คน เป็นผู้หญิง 253 คน ผู้ชาย 64 คน
ช่วงเช้า เป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้หญิง
เก่ง และ “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ” โดยคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯเป็นประธานมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ
ช่วงบ่าย เป็ นเวทีเสวนาทางออกเชิงนโยบาย “ผู้ห ญิง คือ สะพาน สร้างสังคมสมานฉันท์ตามวิถี
ประชาธิป ไตย” โดยมี ผู้แทนพรรคการเมืองและผู้ส มัคร ส.ส. จาก 16 พรรค ร่วมเสวนาหาทางออกเชิง
นโยบายเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กใน 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. แม่วัยใส 2. ความรุนแรง
ในครอบครั ว 3. ความรุน แรงทางเพศ 4. การถูกเลื อกปฏิ บัติ ใ นการศึ กษาและการประกอบอาชีพ 5.
โรงเรียน สถานที่ทำงานไม่ปลอดภัย
2. งานรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในทางการเมือง
สถาบันฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์ต่างประเทศและในประเทศ ดังนี้
1. ได้รับทุนสนับสนุนจาก International Republican Institute (IRI) เพื่อจัดอบรมสัมมนา ใน
โ ค ร ง ก า ร Increasing Women's Political Participation through Candidate's Development
Workshop จัดกิจกรรมในปี 2562 มีดังนี้
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จัดงานเสวนา Gender Talk EP.2 “อุดมการณ์ พลังอำนาจ และตัวตน
ของผู้หญิงในรัฐสภา” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 79 คน เป็นผู้ที่จะลงสมัครรับ เลือกตั้ง
ส.ส. 41 คน จากหลากหลายพรรคการเมือง
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- ประชุม Need Assessment เพื่อประเมินความต้องการของ ส.ส.หญิง ในการจัดทำหลักสูตรการ
อบรมการเพิ่มศักยภาพให้กับนักการเมืองหญิง โดยการเข้าพบ ส.ส.หญิง จากหลายพรรคการเมือง
- วันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีอบรม “นักการเมืองหญิง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ มีผู้เข้าที่เป็นนักการเมืองหญิง จำนวน 32 คน
- วันที่ 8 และ 12 กรกฎาคม 2562 พบอดีตประธานชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดอบรม
- วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จัดประชุม GENDER TALK EP.3 “ขยับ-จับมือ...คลอดกฎหมายเพื่อความ
เสมอภาคและเป็นธรรม” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 47 คน
- วันที่ 26-29 ตุลาคม 2562 จัดสัมมนา “เปิดเส้นทางลัด เรียนรู้-สร้างสรรค์ นักการเมืองหญิงผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง” จำนวน 2 รุ่น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา มีผู้เข้าร่วม รุ่นที่ 1
จำนวน 40 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 29 คน
- วันที่ 27 ธันวาคม 2562 พบ. สส. เพื่อปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ ในการอบรม
2. ได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิเอเชีย เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุ่ม
ผู้ห ญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย” ได้ดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 2 เมษายน 2562 จัดประชุมภาคีเครือข่ายครั้งที่ 3 ทบทวน
การดำเนินงานของภาคีเครือข่าย
- วันที่ 3 เมษายน 2562 จัดประชุมให้คำปรึกษากลุ่มแรงงาน เกี่ยวกับการเข้าถึง วลพ.
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม IDAHOT ซึ่งจัดโดย
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และกลุ่ม LGBTI ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และในวันเดียวกัน
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในงานประชุม “ดินแดนแสนล้าน
การเลือกปฏิบัติ
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จัดเวทีเสวนาหาทางออกเชิงนโยบาย “การเลือกปฏิบัติด้วย เหตุแห่งเพศ
ในมิติแรงงาน” ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ มีผู้เข้าร่วม 104 คน
- วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 จัดอบรม “การคุ้มครองสิทธิ -ความเสมอภาคระหว่า งเพศและการ
ช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติ” ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม
รวม 74 คน
- วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ “กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ ง
เพศ” ณ ห้ อ งประชุ ม เขาค้ อ รี ส อร์ ท อำเภอเขาค้ อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี ผู้ เ ข้ าร่ ว ม 53 คน
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ประชุมภาคีเครือข่ายครั้งที่ 6 กับองค์กรภาคีเครือข่าย
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3. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการ “การสร้าง
นโยบายที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพในประเทศไทย” ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- ในวันที่ 9-10 กันยายน 2562 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ มีผู้เข้าร่วม 67 คน
ผู้หญิง 57 คน ผู้ชาย 10 คน
- ในวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2562 จั ด การประชุม สานพลั ง+ขับ เคลื่ อ น “การสร้างนโยบายและ
งบประมาณที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพ” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม 25
คน ผู้หญิง 20 คน ผู้ชาย 5 คน
4. ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน โครงการ “ผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ” เพื่อผลิตชุดความรู้ “ความเสมอภาคระหว่างเพศ” ในรูปแบบของสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนที่รับรองคุณค่าที่เท่าเทียมกันของผู้หญิง เด็กหญิง ผู้พิการ แรงงานทั้ง
ในและนอกระบบ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเนื้อหาสำคัญของกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ
พ.ศ. 2558 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงกลไกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ (คณะกรรมการ วลพ.) และเพื่อแปลชุดความรู้ “ความเสมอภาคระหว่างเพศ” เป็นภาษามือสำหรับผู้พิการ
การได้ยิน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันฯ ร่วมกับ Facebook ประเทศไทย จัดสัมมนา “สร้างสังคม
Facebook ที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักรัฐสภาสตรีได้แลกเปลี่ยน-เรียนรู้
นโยบาย เครื่องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ของ Facebook และร่วมกันหาทางออกในการสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้หญิงบนพื้นที่สื่อ Online
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันฯ ร่วมกับ We Move ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย จัด
ประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญ... ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
- วัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันฯ ร่วมกับ We Move ขบวนผู้ ห ญิ งปฏิรูปประเทศไทย
Documentary Club และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด ดูหนัง – นั่งคุย ในวาระเดือนแห่งการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อสตรีสากล ฯ ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พัฒนาเยาวชน
ในปี พ.ศ. 2562 งานพัฒนาเยาวชนมีภารกิจหลักๆ ดังนี้
1 ) โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนทิศทางการทำงาน
(วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 62)
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อสอบถามข้อมูลสถานการณ์
ด้านเพศในโรงเรียน 5 ปีย้อนหลัง และมีข้อสรุปดังตารางนี้
2 ) โครงการ รณรงค์ ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปี พ.ศ. ปัญหา ปัญหา โรคติดต่อ ปัญหา พฤติกรร ผูก แจ้ง การ
การ
การ
ท้องไม่ ติดเชื้อ
ทาง
ล่วง มชู้สาว แขน ความ ทำงาน แต่งตัว
เที่ยว
พร้อม HIV เพศสัมพันธ์ ละเมิด
เป็นโค
ไม่
กลางคืน
/
โยตี้ เหมาะส
ข่มขืน
ม
2557
4
1
2558
3
1
1
1
3
2559
3
1
2560
6
2
1
1
2
5-6
2561
2
1
3
ด้วยงานพัฒนาเยาวชนเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมฯที่ทำงานเชิงรุกซึ่งมีภารกิจในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เยาวชนพัฒ นาศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย ปลูกจิตสำนึกรับผิ ดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข
ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน จนได้อบรมแกนนำ
เยาวชนและนักเรียนในโรงเรียนไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ซึ่งงานพัฒนางานเยาวชน ของสมาคมส่งเสริ ม
สถานภาพสตรี ได้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำเยาวชนของโรงเรียน ให้มีบทบาทในการช่วยประสานงาน และเป็นหู
เป็นตาให้กับคุณครูในโรงเรี ยน เพื่อง่ายต่อการดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนต้องการ
คำแนะนำและต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ

ในปี นี้ สมาคมส่ งเสริ ม สถานภาพสตรี ฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น

งบประมาณในการทำงานโครงการ รณรงค์ ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จาก
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) เพื่อความ
ต่อเนื่องกับงานที่ผ่านมา และยังคงเน้นที่จะสร้างแกนนำให้กับโรงเรียนต่อไป
8
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รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
1 โรงเรียนวัดลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว
2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
3 โรงเรียนวัดปากบ่อ
เขตสวนหลวง
4 โรงเรียนคลองใหม่

เขตเมือง

5 โรงเรียนสามเสนนอก

เขตดินแดง

6 โรงเรียนบางชัน
เขตบางชัน
7 โรงเรียนวัดคู้บอน
เขตคลองสามวา
8 โรงเรียนวัดลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
9 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา
สมุทรปราการ

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
จำนวน
ทั้งหมด
(9 โรงเรียน)

ระดับชั้น
การศึกษา

คุณสมบัติ

จำนวน
เฉลี่ย
(1 โรงเรียน)

1.แกนนำเดิม
(กลุ่มเป้าหมายหลัก)

นักเรียนแกนนำเยาวชนกลุ่มเดิมที่ผ่านการอบรม
“ค่ า ยเพื่ อ นใจวั ย ที น ” และเป็ น กระบวนกรใน
กิจกรรม “พี่สอนน้อง” ในปี พ.ศ. 2559

5-7 คน

56 คน

ม.2 - ม.-3

2.แกนนำใหม่
(กลุ่มเป้าหมายรอง)

นักเรียนแกนนำเยาวชนกลุ่มใหม่ ที่มีความสนใจ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และได้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
โรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ เ ป็ น แกนนำ
เยาวชนรุ่นต่อไป

15 คน

133 คน

ม.2

80 คน

764 คน

ป.6 - ม.1

กลุ่มเป้าหมาย

3.เยาวชนที่เข้ารับ การ
อบรมในกิจกรรม
เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมจากแกนนำ
“พีส่ อนน้อง”
(กลุ่มเป้าหมายรอง)

การดำเนินกระบวนการของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2562 เรามีเป้าหมายอยู่ 2 เรื่องคือ
• ให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่มีความปลอดภัย (การใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมกำเนิด) รวมถึงเนื้อหาเรื่อง
ของการทำงานของระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศชายและเพศหญิง อันเนื่องจากวัยรุ่นหลายคนยังมีความเข้าใจผิดใน
เรื่องของการคุมกำเนิดโดยวิธีการทางธรรมชาติ ( หลั่งนอก , หน้า 7 หลัง 7 , ฝ่าไฟแดง )
• ให้ ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งในประเด็นนี้เยาวชนส่ว นใหญ่ ยังคงเห็ นเป็นเรื่องที่ไกลตัว
โดยเฉพาะกลุ่มโรคซิฟิลิส ซึ่งในขณะนี้สถิติการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย
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ทีเดียว การฝึกทักษะในการเป็นผู้นำและถ่ายทอดความรู้นั้น ยังคงเป็นกระบวนการที่ยังคงเน้นให้แกนนำได้
ฝึกฝนตนเองเพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นน้องที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม “พี่สอนน้อง”
การดำเนินกิจกรรมในปีนี้จึงมีกระบวนการดังนี้
1. จัดอบรมแกนนำเยาวชนทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ให้กับโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง แต่ละ
ครั้งใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง แบ่งเป็น
1.1 ครั้งที่ 1 ทบทวนเนื้อหา กิจกรรมที่จะนำไปใช้สอนใน กิจกรรมพี่สอนน้อง
ในครั้งนี้เราเพิ่มเนื้อหาเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากนั้นแนะนำแหล่งให้คำปรึกษา
และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
1.2 ครั้งที่ 2 ทบทวนการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่จะนำไปใช้ในกิจกรรม ”พี่สอน
น้อง” โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่
• ฐานเรื่อง “ร่างกายเปลี่ยนแปลง”
• ฐาน ”จินตนาการรัก”
• ฐาน “การคุมกำเนิด”
2.กิจกรรม “พี่สอนน้อง” หรือ กิจกรรมแกนนำเยาวชนรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรม ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เยาวชนรุ่นน้อง (ชั้น ป.6 หรือ ม.1) ในโรงเรียนจำนวน 80-120 คน โรงเรียนละ 1 ครั้ง (ใช้เวลาครั้งละ
1 วัน รวม 9 ครั้ง (9 โรงเรียน)
1. ผลเชิงปริมาณ
• มีนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 189 คน จาก 9 โรงเรียน
• นักเรียนแกนนำในโครงการสามารถขยายผลต่อโดยการอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้องของตนเอง
ในโรงเรียนได้ จำนวน 764 คน 9 โรงเรียน
• คุณครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน จาก 9 โรงเรียน
2. ผลเชิงคุณภาพ
• การวัดผลจากแบบทดสอบนักเรียนแกนนำมีความรู้หลังจากได้รับการอบรม ถึง 93 %
• การวัดผลจากแบบทดสอบหลังจบกิจกรรมพี่สอนน้อง นักเรียนมีความรู้ ถึง 84 %
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแกนนำเยาวชน
• แกนนำมีความมั่นใจและกล้าสื่อสารอธิบายทำความเข้าใจเรื่องเพศกับเพื่อนๆมากขึ้น
• สามารถเข้าถึงปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นกับเพื่อนแนะนำบริการที่เป็นมิตรให้กับเพื่อนได้
• แกนนำหลายคนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น
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4. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรต่าง ๆ
รับเชิญจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆเพื่อไปให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนด้านสุขภาวะ
ทางเพศ อาทิเช่น โรงเรียนประชาอุทิศ , โรงเรียนวัดลาดพร้าว , โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง .
โรงเรียนอนุบาลธนินทร , มูลนิธิกองทุนไทย, เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ , โรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา , โรงเรียนวัดดอนเมือง
การศึกษาและฝึกอาชีพ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพ
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษานอกระบบ สมาคมฯ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมือง จัด
การศึกษานอกระบบ (กศน.) แบบพบกลุ่มวันอาทิตย์และวันพุธ
แยกเป็น
ภาคเรียน

ระดับ
มัธยมต้น

1-2 / 2562 มัธยมปลาย
รวม
สายอาชีพ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

หญิง

ชาย

รวม

21

-

6

15

21

41

-

18

23

41

62

-

24

38

62

เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ จำนวน

7 หลักสูตร และฝึกงานตามงาน

ออเดอร์ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 311 คน เป็นบุคคลทั่วไป 284 คน สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 27 คน
หลักสูตรวิชาชีพ

จำนวนผู้เข้า
อบรม

7 หลักสูตร

แยกเป็น
บุคคลทั่วไป

311

สมาชิกบ้านพักฯ

284

27

หญิง

ชาย

284

27

กิจกรรมเสริมรายได้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
ในปี 2562 มีรายรับสุทธิจากการเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 372,650 และรายได้จากการจำหน่าย
งาน / กิจกรรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จำหน่ายผลิตภัณฑ์

รายรับ
372,650.00
2,110,478.00

รวมรับ
2,483,128.00

ผลิตภัณฑ์ 2,110,478 และผลิตตามออเดอร์ 1,030,280 รวมรายรับ 2,481,282 บาท
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ประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
งานผลิตสื่อ ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว ต่างๆ ของสมาคมฯ เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เช่น สื่อวารสาร
สิ่งพิมพ์ แผ่นพับโครงการต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, เฟซบุก๊ , อินสตาแกรม, ไอจี ของสมาคมฯ
2. งานนิทรรศการ ในปี 2562 ได้จัดนิทรรศการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน), สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3 งานระดมทุน
ในปี 2562 มี ก ล่ อ งรั บ บริ จ าคตั้งอยู่ต ามสถานที่ ต่ างๆ ทั้ งในกรุงเทพมหานครและเขตปริม ณฑล
จำนวน 198 แห่ง
-บริษัท เช็นทรัลวัตสัน จำกัด (นำกล่องของสมาคมฯ ไปตั้งใน ร้านวัตสันทุกสาขากว่า 400 แห่ง)
- บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาบางกะปิ ,สาขางามวงศ์วาน,สาขาบางแค และโรงพยาบาล
กรุงเทพฯ พัทยา ตั้งกล่องรวม จัดสรรให้กับ องค์กร)
- จำหน่ายนกหวีดป้องกันภัย
-โครงการเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน ตลอดทั้งปี 2562 มีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ให้
ความสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ตลอดทั้งปี รวม 313 กลุ่ม
4 งานเยี่ยมชม
ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีคณะบุคคลต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 692 คน
ดังนี้ โดยแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
- คณะนักเรียน/นักศึกษา 5 กลุ่ม จำนวน 138 คน
- คณะบุคคลทั่วไป
15 กลุ่ม
จำนวน 401 คน
- กลุ่มชาวต่างชาติ
9 กลุ่ม
จำนวน 153 คน
กิจกรรมพิเศษ (งานระดมทุน) และ CSR
▪
สมาคมฯได้จัดแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ชั้น 5
• วัต สัน กับกิจ กรรม “สตรีส ากล”โดยการจำหน่าย “โบว์เขียว” ภายในสาขาต่างๆ ตลอดทั้งเดือน
มีน าคม นำรายได้โดยไม่หั กค่าใช้จ่ายมอบให้ ส มาคมฯ และได้จัดงานเปิดตัวโครงการ เมื่ อวันที่ 8
มีนาคม 62 ณ อาคาร CP ทาวเวอร์ สีลม รวมรายได้จากโครงการทั้งสิ้น 423,000 บาท
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• ผลิตภัณฑ์โดฟ (Dove) ได้จัดกิจกรรมร่วมกับร้านวัตสัน ในเดือนมีนาคม เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ โดฟ ใด
ๆ ก็ได้ โดฟ ร่วมสมทบทุนบริจาค 1 ชิ้น บริจาค 5 บาท ให้กับสมาคมฯ รวมรายได้จากกิจกรรมของ
โดฟ ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 355,670 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
• วัตสัน จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 23 ปี พร้อมทั้งจัดกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ ดังนี้
➢ วัตสันบริจาค
200,000.00 บาท
➢ กิจกรรมประมูลของดาราบริจาค 1,000,000.00 บาท
➢ จัดจำหน่ายตุ๊กตา บริจาค
52,320.00 บาท
รวมเป็นเงินบริจาคในการจัดงานครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 1,252,320 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสอง
พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
สมาคมฯ ได้ความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและมอบของบริจาคอีกมากมาย อาทิ เช่น
บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด บริษัทนิทาน จำกัด โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ
และ ได้ต้อนรับบุคคล สำคัญต่างๆ อาทิ Miss Supranational Thailand 2018 คณะสถาบัน เทคโนโลยี
แห่งเอเชีย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ฯลฯ
บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
งานบุคคล จำนวนบุคลากรของสมาคมฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 มีเจ้าหน้าที่รวม 54 คน เป็นหญิง 47
คน ชาย 7 คน
การพัฒนาบุคคลกร ในปี 2562 สมาคมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา กับ
องค์กรเครือข่าย และทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้า งศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ ใน
งานบริการสังคมสงเคราะห์ ตามสมควร อาทิ
1. การฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำชุมชน (รุ่นที่1) จัด
โดยมูลนิธิฮอทไลน์
2. ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สิทธิและความเสมอภาค:ความท้าทายของสังคมไทยในกระแสการ
เปลี่ยนผ่าน” จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่3 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28-30 ม.ค.62
4. ร่ว มประชุมใหญ่ ส ามัญ ประจำปี 2561 สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุ ข
(ประเทศไทย) จัดโดยสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย)
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5. ร่วมประชุมโครงการ “การขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเชิงรุกที่เน้นผลิตภาพสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน
(Productive Welfare)” จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6.การฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำชุมชน(รุ่นที่2) ณ ห้อง
ประชุมมูลนิธิฮอทไลน์ จัดโดยมูลนิธิฮอทไลน์
7.ร่ ว มเวที “สะท้ อ นโปรแกรมลดการตี ต ราตนเอง (Self-stigma Reduction Program” จั ด โดย
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ระหว่างวันที่ 4-5 มี.ค.62
8.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบั ติการเรื่อง “แนวทางการพัฒ นาบริการและคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและ
ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ต่อ” จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
9. ร่วมเวทีวิชาการ “เครือข่ายวิชาการครอบครัวศึกษา” ครั้งที่1 ร่างพระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริมการ
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.... จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
10.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำมาตรฐานศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว จัดโดยสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11. ร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เรื่อง “โครงการพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์เพื่อการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างสัมพันธภาพของมนุษย์และชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
12.ร่ ว มประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร “รวบรวมข้ อ มู ล การถอดบทเรี ย นโดยวิธี ก ารแลกเปลี่ ย นถ่ ายทอด
ประสบการณ์การทำงานคุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสวัสดิ ภาพระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและถอดชุดความรู้และ
บทเรียน” ณ อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
13. ร่ว มประชุมภาคเครือข่ายเชื่อมประสานการส่ งต่อด้านสุ ขภาพและด้านสั งคม ในการสรุปการ
ดำเนินกิจกรรมในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์และการป้องกันในกลุ่มผู้ต้องขัง งวดที่1/2562 ณ
โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรมชาย จัดโดย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
14. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษา คดีค้ามนุษย์
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 จัดโดยศาลอุทธรณ์
15. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพหรือ “คณะทำงานท้องต่อ”
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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16. ร่วมประชุมขับ เคลื่อนกลไกการบริหารจัดการแผนงานเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ จัดโดยสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
17. ร่วมประชุมเชิงนโยบายเรื่อง “นโยบายและการปฏิบัติการเรื่องบ้านพั กสำหรับผู้หญิ งที่ท้องไม่
พร้อมในประเทศไทย” จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
18. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขตเขตดอนเมือง จัดโดยสำนักงาน
เขตดอนเมือง
19. ร่วมประชุมเชิงปฏิ บัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2562-2564 จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
20. ร่วมการประชุมเชิงนโยบายเรื่อง “การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของ
หญิงไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” จัดโดยเครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียวและ
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
21. ร่วมการประชุม “เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ” จัดโดย
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
22. ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
23. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลภายใน ครั้งที่1 จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของ
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
24. ร่วมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒ นาที่ยั่ งยืน ครั้งที่8 “สารพลังมนุษยธรรม...
สร้างสรรค์ความยุติธรรม” Humanizing Approach for Better Justice จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย
25. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานยุติปัญหา
เอดส์ จัดโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
26. ร่วมการประชุมการวิพากษ์(ร่าง)รายงานการพัฒ นาแนวทางเชิงสมานฉันท์ในการจัดการความ
ขัดแย้งและความรุนแรงในชุมชน จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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27. ร่วมประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่49 เรื่อง ProVoice#6-การ
ทำแท้งเป็นเรื่องสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health จัดโดยเครือข่ายทางเลือกของผู้หญิงท้อง
ไม่พร้อม
28. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติและการนำเครื่องมือ ELearning ไปใช้เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในหน่วยบริการสุขภาพ
29. ร่วมเวทีเสวนารายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2561 จัดโดยมูลนิธิหญิง
ชายก้าวไกล เมื่อ 24 ต.ค.2562
30. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ในการคุ้มครองเด็ก จัดโดย
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
31. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุค คลดีเด่น และหน่วยงานองค์ดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและ
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
งานพัฒนาเรื่องทั่วๆไป : ดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า จาก 150 KVA เป็น 250 KVA
งานรับบริจาค
ในปี 2562 มีผู้บริจาค รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,215 ราย ดังนี้
• บริจาคเป็นเงิน จำนวน 1,226 ราย
• บริจาคเงินและสิ่งของ จำนวน
299 ราย
• บริจาคเป็นสิ่งของ
จำนวน 3,690 ราย
ของบริจาคที่ได้รับเป็นประจำ และมีจำนวนมาก อาทิ เช่น
• เสื้อผ้าผู้ใหญ่/เสื้อผ้าเด็ก/ชุดคลุมท้อง รวม 221,365 ตัว
• ข้าวสาร 84 กระสอบ จากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง และรายย่อยอื่นๆ เฉลี่ย 30 กิโล/เดือน
• ของบริโภค นมกล่อง อาหารแห้ง น้ำปลา บะหมี่กี่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส มักกะโรนี ฯลฯ
• ของอุปโภค ของใช้ต่างๆ อาทิ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ถุงขยะ ฯ
• ของใช้เด็กอ่อน ตุ๊กตา ของเล่น ผ้าอ้อม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
• อื่นๆ เช่น ที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ของเล่น หนังสือ
เครื่องสำอาง วิตามิน ฯลฯ
ยอดจำหน่ายสิ่งของบริจาคที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงกับบ้านพักฉุกเฉิน ในปี 2562 รวมเป็นเงิน
1,460,961 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
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บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายรับ จำนวน 10,589,402.19 ล้านบาท รายจ่าย 12,283,077.30 ล้านบาท
รายรับ
รายจ่าย
ผลจากการดำเนินงาน

10,589,402.19 บาท
12,283,077.30 บาท
1,693,675.11 บาท

*สนับสนุนค่าใช้จ่ายสมาคมฯ

1,487,422.85 บาท

ขาดทุนสุทธิ

206,252.26 บาท

*รายละเอียดค่าใช้จ่ายสนับสนุนสมาคม
อาหารสวัสดิการเจ้าหน้าที่
ค่าน้ำ APSW
ค่าไฟ APSW
ค่าบริการห้องประชุม
ค่ารักษาความปลอดภัย
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนสมาคมฯ
มติที่ประชุม
วาระที่ 4

853,716.96
122,420.22
361,485.67
9,400.00
140,400.00
1,487,422.85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานฐานะทางการเงินของสมาคมฯ

ผู้อำนวยการสมาคมฯ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีรายงานฐานะทางการเงินของ
สมาคมฯ ปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสมาคมฯ แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 17.0 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
43.6 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 60.6 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 0.97 ล้านบาทในส่วนของหนี้สิน สมาคมฯ มี
หนี้สินรวม 7.1 ล้านบาท รวมหนี้สินและทุนคงเหลือ 60.6 ล้านบาท เงินลงทุนในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้
จำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของสมาคมฯ ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาล 6
ล้านบาท, หุ้นกู้ปูนซีเมนต์ไทย 21 ล้านบาท, และ สลากออมสิน 7 ล้านบาท
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ณ สิ้นสุดธันวาคม 2562 สมาคมฯ มีรายได้รวม 22.3 ล้านบาท แยกเป็นรายรับจากการบริจาค 16.5
ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 0.9 ล้านบาท และรายได้อื่น 4.9 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 24.2 ล้านบาท ซึง่ รวม
ค่าเสื่อมราคา 1.0 ล้านบาทแล้ว มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 1.8 ล้านบาท
งานด้านการเงิน การบริ ห ารจั ด การด้ านการเงิน ของ สมาคมฯ เป็ น ไปตามระเบี ยบข้ อบั งคั บ ด้ าน
การเงิน โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ เน้นในความถูกต้อง ประหยัดและโปร่งใส และได้รับการตรวจสอบ
บัญชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด งบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจำปี 2562 ดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเดิม คืองบประมาณแบบสมดุล
ผู้อำนวยการสมาคมฯ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองฐานะ
การเงินของสมาคมฯ ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในที่ประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรอง

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2563
ประธานแจ้งว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ซึ่งเป็นบริษัท
ที่น่าเชื่อถือ และเพื่อให้งานตรวจสอบมีความต่อเนื่องจึง ขออนุมัติให้บริษัท เคเอ็มจี ภูมิไชย เป็นผู้สอบบัญชี
ต่อไป ในอัตราค่าบริการ 280,000 ต่อปี
มติที่ประชุม
ฯ ประจำปี 2563

ที่ประชุมอนุมัติให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ดร.เรือนแก้ว อุปนายกสมาคมฯ เสนอว่า งานของสมาคมฯ ยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ออกไปใน
วงกว้าง ให้เป็นที่รู้จักทั้งที่เปิดมาแล้วกว่า 40 ปี ควรเน้นประชาสัมพันธ์งานของสมาคมฯ ให้มากขึ้น
คุณวสันต์ ฝีมือช่าง กรรมการและเหรัญญิก แจ้งว่า แม้ปีนี้สมาคมฯ สถานการณ์การเงินของสมาคมฯ
จะไม่ดีนกั แต่ก็มีผลงานที่สวยงาม
ดร.เมทินี พงษ์เวช แจ้งว่า ขอชื่นชมในผลงานที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำในปี 2562 สำหรับในปี 2563
ในช่วงวิกฤติโควิด 19 บ้ านพักฉุกเฉิน ได้ห ยุ ดรับบริการผู้ ที่จะเข้ามารับบริการความช่วยเหลือไประยะหนึ่ง
ตอนนี้เปิดรับบริการปกติหรือไม่อย่างไร
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คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แจ้งว่า ตอนนี้เปิดรับบริการปกติแล้วเมื่อ 1 กรกฎาคม
2563 แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับนโยบายในการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ลง จึงอยาก
ทราบว่าสมาคมฯ จะมีแนวทางอย่างไร
คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ แจ้งว่า เราควรเดินสายกลาง เพราะในช่วงที่ผ่านมามีจำนวน
สมาชิกที่มารับบริการความช่วยเหลือจำนวนน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ เราอาจต้องทบทวน และลดขนาด ควบรวม
งานบางงาน หากจำเป็น เพราะผู้สนับสนุนรายใหญ่ๆ อาทิ บริษัท วัตสัน ก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมระดมทุนให้
สมาคมฯ ได้ในช่วงที่เกิดโควิด 19 ระบาด บ.ไทยวาโก้ ก็ประสบปัญหา ต้อง Lay off พนักงานออกเป็นจำนวน
มาก บ.สหพัฒน์ฯ ยอดขายสินค้า ที่เกี่ยวกับความสวยความงาม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ยอดจำหน่ายลดลง ส่วน
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็มีเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทำให้กระทบกับ การสนับสนุนที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว
คุณวสันต์ ฝีมือช่าง กรรมการและเหรัญญิก แจ้งว่า ต้องร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันฝ่าวิกฤตินี้ไปให้ได้
อาจ ทำสวนเกษตร ปลูกผักกินเอง หรือจำหน่าย เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ แจ้งว่า การดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2562 ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะปัญหาที่สมาคมฯ กำลังประสบ เป็นปัญหาระดับโลกไม่เฉพาะประเทศไทยทุกคนต้อง
ช่วยกัน ผู้อำนวยการสมาคมฯ นายกสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯและพวกเราทุกๆ คน ต้องช่วยกันต่อไป
คุณอาจ วิเชียรเจริญ อุปนายกสมาคมฯ ตั้งข้อสังเกตว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ก่อนวิกฤติ โควิด
19 ก็ไม่ดีอยู่แล้ว มาโดนกระแทกด้วยโควิด 19 อีก จึงทำให้เศรษฐกิจทรุดลงไปอีก ผู้สนับสนุน ลดลง / ผู้มา
รับบริการก็หดหาย สังคมเปลี่ยน พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยน รวมถึงผู้มารับบริการความช่วยเหลือมีพฤติกรรมที่
แตกต่างจากเดิม สมาคมฯ ควรทบทวนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน กิจกรรม ที่ทำอยู่ เพื่อให้รองรับ หรือ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มขึ้นหรือลดลงในกิจกรรมบางกิจกรรมหรืองานบางงาน เจอ
หน้ากันให้น้อยลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
รศ.ดร. พาลาภ สิงหเสนี กรรมการสมาคมฯ รู้สึกภูมิใจแทนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่อยู่ในองค์กรที่มีการ
พั ฒ นาและยั่ ง ยื น มี คุ ณ ภาพ เห็ น ด้ ว ยว่ า โลกทั้ ง โลก เปลี่ ย นไป หลายหน่ ว ยงานมี ก ารปฏิ รู ป สิ ท ธิ ข อง
ผู้ด้อยโอกาส สมาคมฯ ก็ต้องมาปรับกลยุทธ์ประสบการณ์การทำงาน 20 -30 ปี ของเจ้าหน้าที่มีคุณค่ามาก
คุ ณ กรวิ ณ ท์ วรสุ ข ผู้ เ ชี่ ย วชาญงานสั ง คมสงเคราะห์ แจ้ ง ว่ า ทำงานมากั บ สมาคมฯ 36 ปี
สมาคมฯ เติ บ โตมาก แม่ ชี คุ ณ หญิ งกนิ ษ ฐา ผู้ ก่ อ ตั้ ง กรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ ก็ ช่ว ยกั น สานต่ อ แต่ ด้ ว ย
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์องค์กร ทำให้องค์กรเล็กลง การทำงาน
ในฐานะ Case Manager ก็เข้าใจได้ เจ้าหน้าที่มีความเครียดสะสม ทำอย่างไร องค์กรถึงจะเดินต่อได้และ
ยั่งยืน การทำงานบริการของภาครัฐเข้าไม่ถึงความเปราะบางของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา ใช้วิธีการส่ง
ต่ออย่างเดียว ซึ่งสมาคมฯ บ้านพักฉุกเฉินจะทำงานในจุดเปราะบางนี้ได้เป็นอย่างดี
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คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า งานประชาสัมพันธ์อาจจะยังทำได้ไม่
เต็มที่ ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ช่วยรับเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กของสมาคมฯ และช่วยแชร์ข้อมูล
ข่าวสารออกไป
ผศ.ดร. ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร เสนอว่า ต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ตนเองว่าเราถนัดอะไร และทำ
ได้เต็มที่หรือยัง ยกตัวอย่าง บ.ไปรษณีย์ไทย ถนั ดเรื่องที่จะรู้ว่าบ้านใครอยู่ไหน จึงหันมาทำธุรกิจส่งอาหาร
เพิ่มแทนที่จะส่งไปรษณีย์อย่างเดียว ฝากเป็นข้อคิดว่า เจ้าหน้าที่ ต้องช่วยกันคิดว่า จะทำอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้
องค์กรได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น การดูแลผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ พิจารณาว่า นอกจากความรู้แล้ว ทาง
กายภาพ เรามีอะไรเด่น มองภาพอนาคตข้างหน้าของสมาคมฯ จะเป็นอย่างไร
ดร.เมทินี พงษ์เวช กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เสนอว่า ควรจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ และฝากให้
ช่วยกันระดมความคิดเห็นว่าสมาคมฯ ควรจะทำอะไร /อย่างไร และปรับปรุงพัฒนาไปในแนวทางใด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

นางทิพวัลย์ มารศรี บันทึก/พิมพ์
นางสุดาวัลย์ คมธรรม ตรวจแก้
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