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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
วันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 306   สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
------------------------ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม     จ ำนวน  7  คน 
1. คณุลำนทิพย ์  ทวำทศิน  นำยกสมำคมฯ 
2. คณุเจรญิจิต  งำมทิพยพนัธุ ์  อปุนำยก 
3. คณุพงษท์ิพย ์  เทศะภู   กรรมกำร 
4. รศ.ดร.พำลำภ สิงหเสนี   กรรมกำร 
5. คณุจำรรุวรรณ  เกษมทรพัย ์  กรรมกำร 
6. ดร.สวุรรณคี์รี  แยม้บปุผำ  กรรมกำร 
7. นำยพฒันชยั             ฝีมือช่ำง   (ผูแ้ทนคณุวสนัต)์ กรรมกำร 

 

กรรมการทีป่รึกษา     จ ำนวน  1  คน 
1.  คณุสมุิตร      จำรุเกศนนัท ์   กรรมกำรท่ีปรกึษำ 

 

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 สมาชิกสามัญตลอดชีพ  จ ำนวน   31  คน 
 1. นำงสดุำวลัย ์  คมธรรม  15.  นำงสมจิตร ์            เกิดสวสัดิ์  

2. นำงพรรณี     นีระ  16.  นำงสำววิไลภรณ ์ เพียงกระโทก 
3. นำงลรรศภุำ   นิ่มแสง  17.  นำงสำวกรวิณท ์      วรสขุ   
4. นำงล ำพงึ    มีบรบิรูณ ์ 18.  นำงสำววีณำ เขตรนคร 
5. นำงปัญญำ  คลุี  19.  นำงสำวจิตรำ นวลละออง 
6. นำงลกัษนนัท ์ ชมดวง  20. นำงสำวจิตรำ โคนำบำล 
 

7. นำงสรลิลำ  มหำพิรุณ 21. นำงสำววลี   บรรลือเสียง 
8. นำงสำวชลดำภรณ ์ ไชยำนะ  22. นำงนิตยำ  ศรีอนนัท ์
9. นำงนวมยั    นำคธน  23. นำงสำวมณฑำทิพย ์ เกตนุอก  

 10. นำงมนสันนัท  เกิดวร  24. นำงสำวรุจำภำ วงคอ์นนัท ์
 11.  นำยภำณพุงศ ์  จนัมี  25. นำงสำวทองนอ้ย วนัทวี  

12.  นำงณฐิัยำ   ทองศรีเกต ุ 26.นำงบุษบำ  จนัทรท์อง   
13.  นำงสำวพชัรี   แรงเขตกำรณ ์    27.นำงณภทัร  นิธิเมธกลุ 
14.  นำยกรีฑำ  แกว้ประดิษฐ 28. นำงโบว ์   อำจปรุ 
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 สมำชิกสำมญัตลอดชีพ  จ ำนวน   31      คน (ต่อ)  
29. นำงกฤษณำ  สง่สขุ     30. นำงสำวสมจิตร   วงคอ์นนัท ์  
 31. นำงรจันำ  ศภุเมธิน 

ผูส้งัเกตกำรณ ์ จ ำนวน  19  คน  
1. นำงสมใจ  อธิลำภ  11. นำงสำวเพชร   บวักลำง 
2. นำยอร่ำม  สมซื่อ  12. นำงสำวพวงทิพย ์ มีลำภสม 
3. นำงวนพำ        เหมภมูิ  13. นำยคณัฑนิกม ์  นิโรธร  

 4.   นำงสมจิตร ์  พ่วงพนัธศ์รี        14. นำงสนิท    บตุรวิชำ  
5.   นำงสำวกลัยำนชุ       ยอ้มสี     15. นำงสำวรชำ    ณ ปอ้มเพชร  
6.  นำงสำวณิชำ  ชมเชย  16. นำงสำวภรณท์ิพย ์  กอ้มมะณี    
7.  นำงสำวปำรชิำติ        เอวสขุ  17. นำงสำวธัญญภรณ ์  แกว้เฮือง  
8.  นำงวำสนำ   มำตรศรี             18  นำงศรีไทย    อ ่ำสวุรรณ   
 9. นำงอรอนงค ์ เสนปำน       19. นำงจรนิรตัน ์  แกว้ประดิษฐ   
10. นำงภทัรำพรรณ   แยม้บุปผำ 

 

เปิดประชมุเวลำ   10.00 น.  นำงสำวลำนทิพย ์ ทวำทศิน นำยกสมำคมฯ เป็นประธำนในที่ประชมุ 
 

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
               ประธำน แจง้ว่ำในปีนีด้ว้ยควำมช่วยเหลือของบรษิัทวตัสนั บรษิัทสหพฒันฯ์ และบรษิัทวำโก ้ 
สำมำรถท ำใหร้ำยรบัของสมำคมฯ สงูกว่ำรำยได ้ เช่น  บรษิัทวำโก ้ไดช้่วยเหลือแบบครบรวงจร ตัง้แต่ วสัด ุ 
วตัถุดิบ  ผูส้อน และรบัซือ้ชิน้งำน    บรษิัทวตัสนันอกจำกจะรบัฝำกกลอ่งทุกสำขำแลว้ยงัชวน บรษิัทโดฟมำ
ช่วยอีกดว้ย  และบริษัทสหพฒันฯ์ สนบัสนุนจ ำนวน  1,700,000 บำท จำกกำรประสำนงำนของคณุ 
พงษท์ิพย ์ เทศะภ ูสมำคมฯ ขอขอบคณุพงษ์ทิพย ์   
             จำกกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี  2561  ที่ผ่ำนมำ  คณุพงษท์ิพย ์เทศะภ ูจะจดักอลฟ์กำรกุศล
เพื่อหำรำยไดใ้หส้มำคมฯ นัน้  กิจกรรมดงักลำ่วไม่สำมำรถจดัได ้และคำดว่ำค่ำใชจ้่ำยมำกกว่ำรำยรบั  จึง
ขอยุติ และสมำคมฯ ไดจ้ดัโบวล์ิ่งกำรกุศล ไดร้บัเงินมำ  182,240  บำท คณุอำจ วิเชียรเจรญิ  ช่วยสมทบอีก
จ ำนวน 17,760 บำท  รวมเป็นเงิน   200,000 บำท สมำคมฯ ขอขอบคณุ คณุอำจ 
 
วาระที ่2   รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง โดยไม่มีกำรแก้ไข  
 

วาระที ่3  รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2561  
ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
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1. ในปี 2561 ฝ่ำยสงัคมสงเครำะหไ์ดใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำแก่ผูเ้ดือดรอ้น จ ำนวน 1,415 

รำย มผีูข้อค ำปรกึษำดว้ยตนเองรวม 357 รำย  เขำ้พกั 322 รำย ไม่เขำ้พกั 35 รำย นอกจำกนีเ้ป็นกำรขอรบั

บรกิำรทำงโทรศพัท ์และอินเตอรเ์น็ต   

2.  ในจ ำนวนผูข้อรบักำรปรกึษำดว้ยตนเอง 357 รำยนี ้ จ ำแนกตำมกลุม่ปัญหำที่ส  ำคญั คือ ทอ้งเมื่อ

ไม่พรอ้ม  82 รำย ควำมรุนแรงในครอบครวั 67 รำย ถกูล่วงละเมิดทำงเพศ 8 รำย  ติดเชือ้ เอช ไอ วี  7  รำย

และเด็กผลกระทบที่ติดมำกบัแม่ จ ำนวน 135 รำย นอกจำกนัน้เป็นปัญหำครอบครวัและอื่นๆ  

3.  ส  ำหรบัผูท้ี่มำขอค ำปรกึษำทำงโทรศพัทจ์ ำนวน 953 รำย เป็นผูห้ญิงจ ำนวน 837 รำย และผูช้ำย 

116 รำย ในจ ำนวนนีช้่วงอำยทุี่โทรศพัทข์อค ำปรกึษำสงูที่สดุคือช่วงอำย ุ21-40 ปี จ ำนวน 763 รำย (รอ้ยละ 

80.06)  

4. ปัญหำที่มีจ  ำนวนมำก คือ ทอ้งเมื่อไม่พรอ้ม 459 รำย (รอ้ยละ 48) รองลงมำคือปัญหำควำมรุนแรง

ในครอบครวั ปัญหำครอบครวั และปัญหำอ่ืนๆ   

5.  เมื่อแยกชนิดของปัญหำจะพบว่ำ ในปี 2561 กลุม่อำยุที่ประสบปัญหำแตกต่ำงกนัไปตำมชนิดของ

ปัญหำ กรณีทอ้งเมื่อไม่พรอ้ม กลุม่อำยุที่มีจ  ำนวนมำกที่สดุ คือ กลุม่อำยุ 20-24 ปี จ ำนวน 26 รำย  

รองลงมำคือกลุม่อำย ุ 25-29 ปี จ ำนวน 24 รำย กลุม่ผูติ้ดเชือ้ HIV รวม 7 รำย กระจำยกนัอยู่ทกุช่วงอำย ุ

ตัง้แต่ 26-50  ปีขึน้ไป  กลุม่ถกูลว่งละเมิดทำงเพศรวม  17 รำย จ ำนวนมำกที่สดุอยู่ในช่วงอำย ุ  16-20 ปี  

จ ำนวน 5 รำย คิดเป็นรอ้ยละ 29.42 กลุม่ควำมรุนแรงในครอบครวั ผูก้ระท ำรอ้ยละ 82 สำมีเป็นผูก้ระท ำ 

สำเหตมุำจำกสำมีด่ืมสรุำ ติดยำเสพติด และหงึหวง  

6.  ในปี 2561 ฝ่ำยสงัคมสงเครำะหไ์ดจ้ดักิจกรรมใหก้บัสมำชิก แยกตำมชนิดของปัญหำ ดงันี ้ 

กลุม่ทอ้งไม่พรอ้ม มีโครงกำรเพิ่มตน้ทนุชีวิตใหม่แม่วยัรุ่น และกิจกรรมครอบครวัสมัพนัธ ์ กลุม่ผูติ้ดเชือ้  

HIV มีกิจกรรมบ ำบดัและอบรมใหค้วำมรูเ้รื่องสขุภำพเฉพำะโรค กลุม่ควำมรุนแรง มีกำรประชมุทีมสห

วิชำชีพ เพื่อแกปั้ญหำ   

7. ผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรเพิ่มตน้ทนุชีวิตแม่วยัรุ่นพบว่ำ ในปี 2561 เด็กและเยำวชน ทอ้งเมื่อไม่

พรอ้ม เป็นแม่ลกู 16 คู่ มีเพียง 1 คู่ เท่ำนัน้ ที่ตดัสินใจยกลกูใหส้ถำนสงเครำะห ์มีแม่วยัรุน่จบกำรศกึษำ 2 

รำย  ระดบั ม. 6 จ ำนวน 1 รำย และชัน้ ม.3 จ ำนวน 1 รำย   

8.  กิจกรรมอบรมใหค้วำมรูห้ลกัสตูร กำรดแูลมำรดำและทำรก โดยอำจำรยก์รรณิกำร ์ ดำไธสง และ

คณะจำกศนูยฝึ์กอบรมปฐมพยำบำลและสขุภำพอนำมยัสภำกำชำดไทย/หวัขอ้โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์

โดยคณุสมชำติ  ทำแกง จำกสภำกำชำดไทย และกำรเตรียมตวัก่อนคลอด โดย พ.ต.หญิงนทัมน  อุ่นพงศภ์ู

วนำรถ อำสำสมคัรพยำบำล  
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9.  กิจกรรมกลุม่บ ำบดัผูติ้ดเชือ้ HIV ที่ไดด้  ำเนินกำรในปี 2561 คือกำรดแูลสขุภำพกำยจิต กำรดแูล

ชีวิตและสขุภำพอนำมยัทัง้ทำงดำ้นกำยและจิตใจ โดย พ.ต หญิง นทัมน  อุ่นพงศภ์วูนำรถ  อำสำสมคัร

พยำบำล นอกจำกนีย้งัเขำ้รบักำรอบรมควำมรูใ้นดำ้นต่ำงๆ  เช่นกำรดแูลสขุภำพ เรื่องควำมกำ้วหนำ้ในกำร

ดแูลรกัษำดว้ยยำตำ้นไวรสั กิจกรรมกำรฝึกอำชีพ เช่น ศิลปะประดิษฐ์ ผลิตดอกไมต่้ำงๆ ขนมอบ จดัสวน

ถำด สวนแกว้ เป็นตน้   

10. ส  ำหรบัผูป้ระสบปัญหำควำมรุนแรง ไดม้ีกำรจดัประชุม Case Conference ในฝ่ำยสงัคม

สงเครำะห ์  โดย ศ. เกียรติคณุแพทยห์ญิงเพ็ญศรี  พิชยัสนิธ  ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรกึษำสมำคมฯ  

เป็นประธำน จ ำนวน 3 ครัง้ เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำจ ำนวน 17 รำย   

           และฝ่ำยไดจ้ดัประชุมทีมสหวิชำชีพ รว่มกบัองคก์รต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำจ ำนวน 12 ครัง้   
11. งำนบำ้นเด็ก ในปี 2561 ไดใ้หบ้รกิำรเด็กทัง้หมด 50 รำย เป็นเด็กผูห้ญิง 26 รำย  และเด็กผูช้ำย  

24 รำย   
12. ศนูยเ์ลีย้งเด็กอ่อน ในปี 2561 ไดใ้หบ้รกิำรเด็กทัง้หมด จ ำนวน 127 รำย แยกเป็นฝำกเฉพำะ

กลำงวนั 59 รำย ฝำกประจ ำระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี จ ำนวน 68 รำย     
    ศนูยเ์ลีย้งเด็กอ่อน บรกิำรสง่เด็กใหม้ลูนิธิมิตรมวลเด็ก และสหทยัมลูนิธิ เพื่อยกเป็นบตุรบญุธรรม

จ ำนวน 14 รำย  
13.กิจกรรมพิเศษส ำหรบัสมำชิกบำ้นพกัฉุกเฉิน ในปี  2561 ประกอบดว้ยเตน้ลีลำศ ศิลปะบ ำบดั กำร

เสรมิสรำ้งทกัษะชีวิต ธรรมะและกำรใหค้วำมรู ้ 
14.กิจกรรมศิลปะบ ำบดั ไดร้บัควำมอนเุครำะหจ์ำกคณุฟ้ำใส วิเศษกลุ จดักิจกรรมกลุม่บ ำบดั 

ใหก้บัผูห้ญิงและเด็กที่ประสบปัญหำทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร ์ เวลำ 10.00-12.00 น. ภำยใตก้ิจกรรมรว่มมือ
ปลกูรกั พกัใจ เพื่อช่วยในเรื่องกำรปรบัตวัส ำหรบัสมำชิกบำ้นพกัฉุกเฉินที่เขำ้มำใหม่  และเตรียมควำม
พรอ้มในกำรใชช้ีวิตส ำหรบัผูท้ี่ก  ำลงัด ำเนินกำรช่วยเหลือในบำ้นพกัฉุกเฉิน และผูท้ี่เตรียมจะออกไปใชช้ีวิต
ขำ้งนอกจ ำนวน 30 รำย   

15. กิจกรรมศิลปะบ ำบดัแนวมนษุยป์รชัญำ โดยคณุ กรวิณท ์ วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคมสงเครำะห ์
และนกัศิลปะบ ำบดั ทกุวนัจนัทร-์ศกุร ์  กบัสมำชิกบำ้นพกัฉกุเฉิน เพื่อกำรบ ำบดัฟ้ืนฟ ู เยียวยำ พฒันำ
รำ่งกำย จิตใจใหก้ลบัมำสูค่วำมสมดลุยใ์นชีวิตอย่ำงปกติสขุใหก้บัผูห้ญิงและเด็กที่ประสบปัญหำควำม
รุนแรงทกุรูปแบบ เป็นรำยบุคคลจ ำนวน 7 รำย  รวม 65 ครัง้  และแบบกลุม่กบัสมำชิกทอ้งวยัรุน่และกลุม่
เสี่ยง จ ำนวน 75 รำย  รวม 24 ครัง้ และเด็กผลกระทบจำกควำมรุนแรงจ ำนวน 5 รำย รวม 4 ครัง้  

16. กิจกรรมธรรมะ เมื่อวนัที่ 16-17 มิถนุำยน 2561 คณะอำจำรยแ์ม่ชีจำกมหำปชำบดีเถรีวิทยำลยั 
ไดจ้ดัโครงกำรยติุควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จดักิจกรรม “ทกัษะกำรใชช้ีวิตโดยธรรมะ” ใหก้บัสมำชิก
บำ้นพกัฉกุเฉิน มีเด็ก สตรี และเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์เขำ้รว่มทัง้หมด 45 คน   
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 ทกุวนัศกุร ์ เวลำ  16.00 น. มีกำรสวดมนตท์ ำวตัรเย็นและนั่งสมำธิ โดย หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะห ์
และนกัจิตวิทยำ และมีกำรท ำบญุตกับำตรเป็นครัง้ครำวตำมโอกำส 
 
งานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา         

งำนเสรมิสรำ้งควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย ปี 2561   ไดด้ ำเนินงำนที่เอือ้ต่อกำรเสรมิสรำ้ง
ศกัยภำพผูห้ญิง และควำมเสมอภำคหญิงชำย   ดงัต่อไปนี ้
 1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง 

1.1  สถำบนัฯ จดังำน “สปัดำหส์ตรีสำกล ประจ ำปี 2561” เพื่อมอบโล่ประกำศเกียรติคณุ ใน
โครงกำรคดัเลือกผูห้ญิงเก่ง ประจ ำปี 2561 และ องคก์รทอ้งถิ่น ดีเด่น ประจ ำปี 2561 และเวทีเสวนำ “กำ้ว
ย่ำงใหม่ของผูห้ญิงเพื่อขำนรบัรฐัธรรมนญู 2560 และกำรพฒันำที่ยั่งยืน” วนัองัคำรที่ 6 มีนำคม 2561 ณ 
หอ้งประชมุบ ำรุง-รวีวรรณ  

ช่วงเชำ้ จดัพิธีมอบโลป่ระกำศเกียรติคณุ ใหแ้ก่ ผูห้ญิงเก่ง ประจ ำปี 2561 และองคก์รทอ้งถิ่น ดีเด่น 
ประจ ำปี 2561 โดยมีคณุลำนทิพย ์ ทวำทศิน นำยกสมำคมสง่เสรมิสถำนภำพสตรีฯ เป็นผูม้อบโลฯ่ ในกำร
ประชมุครัง้นีม้ีผูเ้ขำ้ร่วมประชมุจ ำนวน 209 คน 

ผูท้ี่ไดร้บัเลือกเป็น “ผูห้ญิงเก่ง ปี 2561” ดงันี ้
1. คณุพชัรีย ์โชติรตัน ์  สำขำ เกษตรกร   จ.ปัตตำนี 

 2. คณุอมัพร ดวงมำตยพ์ล สำขำ สิ่งแวดลอ้ม  จ.อดุรธำนี 
 3. ผศ.ดร.กลุธิดำ จนัทรเ์จริญ สำขำ นกัพฒันำ  กรุงเทพมหำนคร 
 4. คณุสมคิด อินทรบตุร  สำขำ ผูร้เิริ่มธุรกิจ  จ.ปทมุธำนี 
 5. คณุจนัทรเ์พ็ญ อะทะ  สำขำนกักำรเมืองทอ้งถิ่น จ.น่ำน 

6. รศ.ดร.วิลำสินี พิพิธกลุ  สำขำ นกับรหิำร  กรุงเทพมหำนคร 
 7. คณุสวุรรณรตัน ์แสวงรุจิธรรม สำขำ เยำวสตรี  จ.อตุรดิตถ ์
 8. คณุวรำภรณ ์วงศอ์นนัต ์ สำขำ สมำชิก อบต.  จ.เชียงใหม่ 

องคก์รที่ไดร้บัเลือก “องคก์รทอ้งถิ่นดีเด่น ปี 2561” ไดแ้ก่ 
    องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลคอรุม  จ.อตุรดิตถ์ 
ช่วงบ่ำย เป็นกำรเชื่อมโยงงำนสปัดำหส์ตรีสำกลกบักระบวนกำรรำ่งรฐัธรรมนญู 2559 โดยจดั

เสวนำ “กำ้วย่ำงใหม่ของผูห้ญิงเพื่อขำนรบัรฐัธรรมนญู 2560 และกำรพฒันำที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นที่
น่ำสนใจ คือ 1) มมุมองใหม่ในกำรรบัมือกบัสงัคมสงูวยั โดยคณุรตันำ เหมือนสิทธิ์ จำกเทศบำลต ำบลพุ
กรำ่ง จ.สระบรุี 2) สงัคมไทยแลนด ์4.0 ช่วยลดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเด็กไดอ้ย่ำงไร? โดยคณุจะเด็จ เชำวน์
วิไล จำกมลูนิธิหญิงชำยกำ้วไกล  3) เลือกตัง้ ประชำธิปไตย และกำรปฏิรูปประเทศ ผูห้ญิงอยู่ตรงไหน? 
โดย ดร.ถวิลวดี บรุีกลุ อดีตสมำชิกสภำขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ และ 4) ควำมมั่นคงของผูห้ญิง คือ 
ควำมมั่นคงของชำติ ผูห้ญิงในสำมจงัหวดัภำคใตก้ ำลงัเผชิญสถำนกำรณอ์ะไร ทำงออกคืออะไร? โดยคณุ
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ปำตีเมำะ เปำอีแตดำโอะ จำกสมำคมผูห้ญิงเพื่อสนัติภำพ และ คณุลมำ้ย มำนะกำร คณะท ำงำนวำระ
ผูห้ญิงชำยแดนใต ้ด ำเนินรำยกำรโดย คณุเรืองรวี พิชยักุล ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัฯ 
 1.2  วนัที่ 8 กมุภำพนัธ ์2561 จดักำรประชมุ “กฎหมำยทอ้งถิ่น และ พรป.ส.ว.” สนบัสนนุใหแ้ยก
สตรีเป็นกลุม่เฉพำะ และแบ่งผูส้มคัรสมำชิกวฒุิสภำ 
 1.3 วนัที่ 24 เมษำยน 2561 จดัเสวนำวิชำกำร “โอกำสและขอ้ทำ้ทำยต่อนกักำรเมืองหญิงในช่วง
กำรเมืองที่เปลี่ยนผ่ำน” ณ หอ้งประชมุออรคิ์ด 1 โรงแรมรำมำกำรเ์ดน้ส ์

1.4 วนัที่ 18 พฤษภำคม 2561  
            ช่วงเชำ้ จดัประชมุ “องคก์รภำคีเครือข่ำย ครัง้ที่ 1” ใน 4 องคก์รหลกั คือ GDRI ,RSAT , DPIAP 
และ TAF ในโครงกำรสง่เสริมสิทธิมนษุยชนใหก้ลุม่ผูห้ญิงและเด็กหญิง กลุม่ผูพ้ิกำรและกลุม่บคุคลที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศไทย 
           ช่วงบ่ำย ประชมุรว่มกบัคณะกรรมกำรวินิจฉยักำรเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ(วลพ.)   

1.5 วนัที่ 2-5 มิถนุำยน 2561 จดัอบรม “เสรมิศกัยภำพนกักำรเมืองหญิง” จ ำนวน 2 รุ่น เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพนกักำรเมืองหญิงที่สนใจลงสมคัรรบัเลือกตัง้ 
 1.6 วนัที่ 7 กรกฎำคม 2561 จดัประชมุเพื่อพฒันำหลกัสตูรกำรอบรมที่ส  ำนกังำน และวนัที่ 21-23 
กรกฎำคม 2561 จดัอบรม TOT “พฒันำศกัยภำพอำสำสมคัร สตรี-เด็ก ผูพ้ิกำร และบุคคลที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ ในกำรคุม้ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ” หอ้งประชมุบ ำรุง-รวีวรรณ 
 1.7 วนัที่ 3 สิงหำคม 2561 จดัเวทีเสวนำ “กำรเมืองเรื่องควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ” หอ้งประชมุ
Executive1 โรงแรมรำมำกำรเ์ดน้ส ์มีผูเ้ขำ้ร่วม 50 คน 
 1.8 วนัที่ 8 ตลุำคม 2561 ช่วงเชำ้ จดัระดมสมองนกักำรเมืองรุน่ใหม่ “สตรีกบักำรพฒันำนโยบำยสู่
กำรเลือกตัง้” ช่วงบ่ำย ประชุม “องคก์รภำคีเครือข่ำย ครัง้ที่ 2” รว่มกบัหน่วยงำน 4 องคก์รหลกั คือ GDRI 
,RSAT , DPIAP และ TAF ในโครงกำรสง่เสรมิสิทธิมนษุยชนใหก้ลุม่ผูห้ญิงและเด็กหญิง กลุม่ผูพ้ิกำรและ
กลุม่บคุคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศไทย 
 1.9 วนัที่ 11-12 ตลุำคม 2561 จดัประชมุ “กำรคุม้ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและกำร
ช่วยเหลือผูถ้กูเลือกปฏิบติั” ณ หอ้งประชมุทอแสง คงกำรเ์ดน้วิว รีสอรท์ จ.เชียงรำย 
 1.10 วนัที่ 19 ตลุำคม 2561 จดัเวทีเสวนำ Gender Talk “นกักำรเมืองรุน่ใหม่ ใสใ่จควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศ” น ำเสนอประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำรถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศ หอ้งประชมุ 
Executive1 โรงแรมรำมำ กำรเ์ดน้ส ์ 
 1.11 วนัที่ 16-19 พฤศจิกำยน 2561 จดัอบรม “เพิ่มศกัยภำพนกักำรเมืองหญิง” จ ำนวน 2 รุน่ มี
นกักำรเมืองหญิงจำก 10 พรรคเขำ้รว่มอบรม 52 คน 
 1.12 วนัที่ 15-16 ธันวำคม 2561 จดัอบรม “กำรคุม้ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศในกลุม่
แรงงำนและกำรช่วยเหลือผูถู้กเลือกปฏิบติั” หอ้งประชมุบ ำรุง-รวีวรรณ มีแรงงำนในระบบและนอกระบบเขำ้
รว่ม 106 คน 
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 1.13 วนัที่ 24 ธันวำคม 2561 จดัประชมุคณะกรรมกำรเพื่อคดัเลือกและน ำเสนอประวติัผลงำนใน
โครงกำรคดัเลือกผูห้ญิงเก่ง ประจ ำปี 2562 และองคก์รทอ้งถิ่นดีเด่น ประจ ำปี 2562 
 2. งานรณรงคเ์พ่ือความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
      2.1 วนัที่ 24 มกรำคม รว่มกบั WeMove   เขำ้พบและยื่นจดหมำยเปิดผนึกถึงประธำนและสมำชิก
สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ ณ รฐัสภำ 
   2.2 วนัที่ 18 กมุภำพนัธ ์รว่มกบั WeMove และเครือข่ำยองคก์รสตรี เขำ้พบและยื่นจดหมำยเปิด
ผนึกถึงประธำนคณะกรรมกำรรำ่งรฐัธรรมนญูและกรรมำธิกำรรำ่ง พรป.สว. ณ รฐัสภำ 
   2.3 วนัที่ 24 สิงหำคม ร่วมกบัเครือข่ำยผูห้ญิง เขำ้ยื่นหนงัสือต่อประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน กรณี 
สตช.ไม่รบัเนติบณัฑิตหญิงเป็นพนกังำนสวบสวนหญิง เป็นกำรเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศ ซึ่งขดัต่อ
รฐัธรรมนญูมำตรำ 27 และ พ.ร.บ.ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ.2558 
 2.4 วนัที่ 2 กนัยำยน ถ่ำยท ำคลิปวิดีโอ “ขจดักำรเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศ และควำมพิกำร” ที่
สตดิูโอ DOC36 เพื่อใชร้ณรงคใ์นโครงกำรฯ 
            2.5 สถำบนัฯ จดัท ำเสือ้เพื่อใชร้ณรงคว์นัยุติควำมรุนแรงสำกล และในวนัที่ 25 พฤศจิกำยน จดั
นิทรรศกำรเนื่องใน 25 พฤศจิกำยน เป็นวนัยติุควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสำกล ณ หำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลัพลำซ่ำนครรำชสีมำ  
 ในปี 2561 สถำบนัฯ ไดร้บักำรสนบัสนนุทนุเพื่อจดัท ำโครงกำรฯ จำก มลูนิธิเอเชีย(TAF) และ IRI 
ซึ่งเป็นทนุสนบัสนนุต่อเนื่องประจ ำปี 2561-2562 
 
งานพัฒนาเยาวชน 
ในปี พ.ศ. 2561 งำนพฒันำเยำวชนมีภำรกิจหลกัๆ ดงันี ้ 

1. “โครงการ รณรงค ์ป้องกัน การตั้งครรภใ์นวัยเรียน( เพ่ือนใจวัยทนี ) ”  
        เป็นโครงกำรที่ไดด้  ำเนินกำรรว่มกบัโรงเรียนขยำยโอกำสภำยใตส้งักดักรุงเทพมหำนคร  รวมทัง้
โรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557  และในช่วง 5 ปีที่
ผ่ำนมำ (พ.ศ.2557-2561) โครงกำรฯ ไดอ้บรมแกนน ำเยำวชนเพศศกึษำไปแลว้ทัง้สิน้รำว 4,000 คน และได้
มีกำรช่วยเหลือนกัเรียนที่ประสบกบัปัญหำเรื่องเพศ และกำรตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มไม่ต ่ำกว่ำ 5 คน 
 

2.  “โครงการ รณรงค ์ป้องกัน การตั้งครรภใ์นวัยเรียน   ( เพ่ือนใจวัยทีน )”         
         เป็นกำรสำนต่อจำก โครงกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำเพื่อนใจวยัทีน” ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อกำรพฒันำ
ศกัยภำพแกนน ำเยำวชนทัง้ 9 โรงเรียน  ในปี พ.ศ. 2561 นีท้ำงโครงกำรจึงไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมฝึกอบรม
พฒันำควำมรูแ้ละทกัษะในเรื่องกำรน ำกิจกรรมดำ้นเพศศกึษำใหก้บัแกนน ำเยำวชน   ในช่วงระหว่ำงเดือน
สิงหำคม-ธันวำคม พ.ศ.2561  รวมทัง้สิน้เป็นเวลำ 5 เดือน 
 โรงเรียน ท่ีเขำ้รว่มโครงกำรทัง้ 9 แห่งคือ 
 1. โรงเรียนมธัยมบำ้นบำงกะปิ 
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  2.โรงเรียนวดัสะแกงำม 
3. โรงเรียนวดัลำดพรำ้ว 
4.โรงเรียนวดัคูบ้อน 

  5. โรงเรียนวดัปำกบ่อ 
 6.โรงเรียนบำงชนั 

7. โรงเรียนคลองใหม่  
 8. โรงเรียนวดัลำดกระบงั 

9. โรงเรียนสำมเสนนอก 
กลุม่เปำ้หมำย  : แกนน ำเยำวชน จ ำนวน 197  คน  และขยำยผลสูรุ่น่นอ้งในโรงเรียนอีก  705 คน   ดงันี ้

 
กิจกรรมในโครงการมีทัง้หมด  2 กิจกรรมดังนี้ 
 กำรด ำเนินกระบวนกำรของโครงกำรฯ ในปี พ.ศ.2561 นอกจำกจะมุ่งเนน้ไปที่กำรคมุก ำเนิดที่มี
ควำมปลอดภยัแลว้ (กำรใชถ้งุยำงอนำมยั และยำคมุก ำเนิด) เรำเพิ่มเนือ้หำเรื่องของระบบสืบพนัธุ ์อนั
เนื่องจำกวยัรุน่หลำยคนยงัมีควำมเขำ้ใจผิดในเรื่องของกำรคมุก ำเนิดโดยวิธีกำรทำงธรรมชำติ ( หลั่งนอก  , 
หนำ้ 7 หลงั 7 , ฝ่ำไฟแดง ) ตลอดจนฝึกทกัษะเพิ่มเติมกำรเป็นกระบวนกรในกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้บั
เยำวชนรุน่นอ้งที่เขำ้รบักำรอบรมในกิจกรรม “พี่สอนนอ้ง”  กำรด ำเนินกิจกรรมในปีนีจ้ึงออกแบบใหม้ี
กระบวนกำรดงันี ้
 1.  จัดอบรมแกนน าเยาวชน   ทัง้ 9 โรงเรียน ๆ ละ 2 คร้ัง 

ครัง้ที่ 1   ทบทวนเนือ้หำ กิจกรรมที่จะน ำไปใชส้อนใน กิจกรรมพี่สอนนอ้ง    ในครัง้นีเ้รำเพิ่มเนือ้หำ
เรื่องของระบบสืบพนัธุ ์และ แนะน ำแหลง่ใหค้ ำปรกึษำ และใหค้วำมช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหำ 

ครัง้ที่ 2   ทดลองฝึกกำรจดักระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้        ที่จะน ำไปใชใ้นกิจกรรม”พี่สอนนอ้ง”   
โดยแบ่งเป็น 3 ฐำน ไดแ้ก่ 
1 ฐำน “รำ่งกำยเปลี่ยนแปลง”  
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2 ฐำน”จินตนำกำรรกั” 
3 ฐำนเรื่อง “กำรคมุก ำเนิด”  
 

2. กิจกรรม”พ่ีสอนน้อง” หรือ กิจกรรมแกนน ำเยำวชนรุ่นพี่ที่ผ่ำนกำรอบรม ไปถ่ำยทอดควำมรู้
ใหก้บัรุน่นอ้ง (ชัน้ ป.6 หรือ ม.1) ในโรงเรียนจ ำนวน 80-120 คน   โรงเรียนละ 1 ครัง้     (ใชเ้วลำ
ครัง้ละ 1 วนั) รวม 9 ครัง้ ( 9 โรงเรียน) 
 

ผลลัพธห์ลังจากเข้าร่วมโครงการ 
 ผลลพัธเ์ชิงคณุภำพ  จำกกำรประเมินผลโดยกำรท ำแบบทดสอบสรุปไดว้่ำผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรมี
ควำมรูเ้ฉลี่ยมำกกว่ำ 85 % 

ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้กบัแกนน ำเยำวชน 
  นอ้งๆแกนน ำหลำยคนมีพฒันำกำรไปในทำงที่ดีขึน้ มีควำมเป็นผูน้  ำ กลำ้แสดงออก มีควำม
รบัผิดชอบมำกขึน้ มีควำมมั่นใจและกลำ้ที่จะสื่อสำรอธิบำยท ำควำมเขำ้ใจเรื่องเพศกบัเพื่อนๆมำกขึน้อีกทัง้
สำมำรถเขำ้ถึงปัญหำเรื่องเพศที่เกิดขึน้กบัเพื่อนและแนะน ำบรกิำรที่เป็นมิตรใหก้บัเพื่อนได้ 
 3. เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับบุคคลและองคก์รต่าง ๆ  รวมถึงคณะเย่ียมชมทีเ่ป็นกลุ่ม
เยาวชน   ดังนี ้

• รบัเชิญจำก  โรงเรียนประชำอทุิศ โรงเรียนวิจิตรวิทยำ และโรงเรียนวดัลำดพรำ้ว ในกำรจดั
ค่ำยทกัษะชีวิตใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน   

• ตอ้นรบัคณะแขกเยี่ยมชมและดงูำน จำก โรงเรียนวฒันำวิทยำลยั  และ โรงเรียนพระหฤทยั
ดอนเมือง  
 

งานการศึกษาและฝึกอาชีพ 
ส่งเสริมด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพ  
 

มีภำรกิจหลกัในกำรจดักำรศึกษำนอกระบบ  
สมำคมฯ และศนูยก์ำรศกึษำนอกโรงเรียน เขตดอนเมือง จดักำรศกึษำนอกระบบ (กศน.)  แบบพบกลุม่ วนั
อำทิตยแ์ละวนัพธุ   
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สำยอำชีพ  เปิดหลกัสตูรวิชำชีพระยะสัน้ กลุม่สนใจ จ ำนวน  8 หลกัสตูร และฝึกงำนตำมงำน  
ออเดอร ์มีผูเ้ขำ้อบรม จ ำนวน  490  คน เป็นบุคคลทั่วไป  414  คน  สมำชิกบำ้นพกัฉุกเฉิน 76  คน  

 
กิจกรรมเสรมิรำยไดส้มำชิกบำ้นพกัฉกุเฉิน 

 
ในปี 2561 มีรำยรบัสุทธิจำกกำรเปิดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  481,700  และรำยได้จำกกำร

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์969,302 และผลิตตำมออเดอร ์1,030,280   รวมรำยรบั  2,481,282  บำท  
                                   

 
 

งำนอื่นๆ   

• รว่มงำนและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์วนัสตรีสำกล  

•  กิจกรรมวำโก ้บรำเดย ์ปี 7  เย็บกระเป๋ำ /ผำ้ปิดตำ    
 

งานประชาสัมพันธแ์ละหาทุน 
สว่นประชำสมัพนัธแ์ละหำทุน  
-ในปี 2561  สว่นงำนประชำสมัพนัธไ์ดผ้ลิตข่ำว ควำมเคลื่อนไหวของสมำคมฯ ผ่ำนทำงเว๊ปไซท ์

และ Facebook ของสมำคมฯ ตลอดทัง้ปี   รวมทัง้ตอบค ำถำม และใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้ ผ่ำนทำง 
Facebook 
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-ผลิตบทควำมลงในนิตยสำร  ชีวิตจรงิ  และ Hair Magazine  รวมทัง้สิน้ 24 บทควำม 
-ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน ในกำรจดักิจกรรม ร่วมกบัสมำคมฯ 
-งำนนิทรรศกำร   ไดอ้อกบธูจดันิทรรศกำร รว่มกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครบัและเอกชน อำทิเช่น 

งำนครบรอบ 14 ปี ดำรำเดลี่  งำนมหกรรมตลำดนดัสรำ้งอำชีพใหม้ั่นคงสงัคมไทยไรค้วำมรุนแรง   เป็นตน้ 
-งำนระดมทนุ  ไดจ้ดัตัง้กล่องรบับรจิำคตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทัง้ในกรุงเทพและปรมิณฑล รวมทัง้สิน้ 

203 จุด 
-จดัท ำโครงกำรวนัเกิด โดยส่งจดหมำยอวยพร และเชิญชวนใหบุ้คคลภำยนอก รว่มบริจำคและ

เลีย้งอำหำรในวนัคลำ้ยวนัเกิด รวม จ ำนวน  791 รำย  ไดผ้ลตอบรบัเฉลี่ย 3 % 
-งำนตอ้นรบั ในปีที่ผ่ำนมำ มีบคุคลทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ใหค้วำมสนใจ เขำ้เยี่ยมชมกำร

ด ำเนินงำนของสมำคมฯ ดงันี ้   
กลุม่นกัเรียน / นกัศึกษำ จ ำนวน   153  คน 
            กลุม่บคุคลทั่วไป  จ ำนวน   255   คน 
            กลุม่ชำวต่ำงชำติ            จ ำนวน     79   คน   รวมทัง้สิน้   487  คน 
ในปีที่ผ่ำนมำ  มีหน่วยงำนเอกชนใหค้วำมสนใจ จดักิจกรรมระดมทนุใหก้บัสมำคมฯ อย่ำงต่อเนื่อง  

อำทิเช่น 
บรษิัท เซ็นทรลัวตัสนั จดักิจกรรมระดมทนุในปีที่ผ่ำนมำ รวม 4 ครัง้ มอบเงินบรจิำคกว่ำ  1.4 ลำ้น

บำท บรษิัทในเครือสหพฒัน ์ รว่มมอบเงินบรจิำคกว่ำ 1.9 ลำ้นบำท   บรษิัทยนูิลิเวอร ์ภำยใตผ้ลิตภณัฑ ์
โดฟ  บรษิัท ลำซำดำ้ นิตยสำร DON’T  Magazine  เป็นตน้   
งานรณรงคด์้านความรุนแรงและนิทรรศการ 

จ ำหน่ำยนกหวีดปอ้งกนัภยัเพื่อรณรงคย์ุติควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กอย่ำงต่อเนื่องตำม 
สถำนที่ต่ำงๆ ในกำรประชุมสัมมนำทั้งภำครัฐและเอกชนตลอดทั้งปี   และร่วมจัดนิทรรศกำรร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน  
 

บริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป 
งำนบคุคล จ ำนวนบคุลำกรของสมำคมฯ ณ  31 ธันวำคม  2561  มเีจำ้หนำ้ที่รวม 54 คน เป็นหญิง 

47 คน  ชำย 7 คน   
กำรพฒันำบุคคลกร ในปี 2561 สมำคมฯ ไดส้ง่เจำ้หนำ้ที่เขำ้รบักำรอบรม ประชมุ สมัมนำ กบั 

องคก์รเครือข่ำย และทัง้หน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชน เพื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพและควำมเป็นมืออำชีพ 
ในงำนบรกิำรสงัคมสงเครำะห ์ ตำมสมควร  อำทิ เช่น       
 

• เขำ้รว่มประชมุเชิงปฏิบติักำรเพื่อจดัท ำชุดควำมรูใ้นกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครวั จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  
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• เขำ้รว่มประชมุ เชิงปฏิบติักำรเพื่อทบทวนแนวทำงแกไ้ขปัญหำ อปุสรรคและควำมร่วมมือ
ในกำรขบัเคลื่อนงำนตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรงใน
ครอบครวัพ.ศ.2550 จดัโดย กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  

• อบรม“พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองผูถ้กูกระท ำดว้ยควำมรุนแรงใน
ครอบครวัพ.ศ.2550” จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั   

• รว่มสมัมนำเนื่องในวนัสตรีสำกล 2561 เรื่อง “บทบำทสตรีไทยในยคุไทยแลนด4์.0” จดั
โดยคณะกรรมำธิกำรกำรสงัคมฯสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ   

• รว่มประชมุสมชัชำครอบครวัระดบัชำติ ประจ ำปี 2561ใน หวัขอ้ “ปรบัพฤติกรรม เปลี่ยน
ควำมคิด ยติุควำมรุนแรงในครอบครวั” จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  

•  รว่มเสวนำ “วำงแผนเพื่อลดควำมซ ำ้ซอ้นกำรลงพืน้ที่ด  ำเนินงำนในกลุม่ชำยมีเพศสมัพนัธ์
กบัชำยและกลุม่พนกังำนบริกำร ประจ ำปี2561” จดัโดยกองควบคมุโรคเอดส ์ 

• อบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อจดักำรขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Real Time Cohort Monitoring 
(RTCM+) จดัโดยกองควบคมุโรคเอดส ์   

• รว่มสมัมนำเรื่อง “เงินอดุหนุนเด็กถว้นหนำ้:จดุเริ่มตน้ของกำรคุม้ครองทำงสงัคมทัง้ระบบ” 
จดัโดยวิทยำลยันวตักรรม มหำวิทยำลยัรงัสิต  

• รว่มประชมุเชิงปฎิบติักำร “เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียต่อกำรทบทวน
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี ครัง้ที่ 2” จดัโดยกรมกิจกำร
สตรีและครอบครวั  

•  รว่มอบรมวิทยำกรเรื่อง “ลดกำรตีตรำตนเอง (TOT Self-stigma Reduction) ศนูย์
คุม้ครองสิทธิดำ้นเอดส ์   

•  รว่มประชมุเชิงปฎิบติักำร “เพื่อทบทวนแนวทำงแกไ้ขปัญหำอปุสรรคในกำรขบัเคลื่อนงำน
ตำมพระรำชบญัญัติควำมรุนแรงในครอบครวั พ.ศ 2550 ใหแ้ก่หน่วยงำนที่รว่มลงนำม 
MOU และเครือข่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ครัง้ที่ 2” จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  

• รว่มกำรประชมุใหค้วำมเห็น  “รูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรแม่วยัรุน่ในสงัคมไทย ” ณ หอ้ง
ปทมุวนั  โรงแรมเอเชีย จดัโดยมลูนิธิสรำ้งควำมเขำ้ใจเรื่องสขุภำพผูห้ญิง ขบัเคลื่อนดว้ย
องคค์วำมรูเ้พื่อใหส้ขุภำพผูห้ญิงไดร้บัควำมคุม้ครอง  เมื่อ 12 มิ.ย.61  

•  รว่มประชมุเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำศกัยภำพเครือข่ำยองคก์รพฒันำเอกชนดำ้นเอดส ์ ณ 
Stamp Hills Resort จ.รำชบุรี  จดัโดยมลูนิธิพรอ้มใจพฒันำ  

• รว่มอบรมโครงกำร “อบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำควำมรูก้ำรนิเทศงำนสงัคมสงเครำะห์
อเมรกิำและไทย”  จดัโดยสภำวิชำชีพสงัคมสงเครำะห ์ 



 

13 

 

• รว่มประชมุเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นเอดสใ์นพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร ตำมกลยทุธ ์
RRTTR จดัโดยกองควบคมุโรคเอดสฯ์   

• เขำ้รว่มเสวนำ “กำรเขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัครัง้แรกในประเทศ
ไทย” จดัโดย dtac   

• รว่มประชมุคณะกรรมกำรศนูยป์ระสำนประชำคมเอดส ์ ระดบัเขตเขตดอนเมือง ณ 
ส ำนกังำนเขตดอนเมือง จดัโดยส ำนกังำนเขตดอนเมือง  

• รว่มประชมุใหค้วำมเห็นเรื่อง หลกัสตูรกำรอบรมผูท้  ำหนำ้ที่นกัจิตวิทยำหรือนกัสงัคม
สงเครำะห ์ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม จดัโดยสมำคมนกัสงัคมสงเครำะห์
แห่งประเทศไทย  

• รว่มประชมุหำรือกำรด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตรก์ำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภ์
ในวยัรุน่ ระดบัชำติ พ.ศ.2560-2569 (ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่1พฒันำระบบกำรศึกษำที่
สง่เสรมิกำรเรียนรูด้ำ้นเพศวิถีศกึษำและทกัษะชีวิตที่คณุภำพและมีระบบกำรดแูล
ช่วยเหลือท่ีเหมำะสม จดัโดยส ำนกัอนำมยัเจรญิพนัธ ์ 

• เขำ้รว่มประชมุหำรือเพื่อหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตรก์ำรปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหำกำรตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2560-2569 จดัโดยกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  

• เขำ้รว่มประชมุ “โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องภำคีควำมรว่มมือระหว่ำงผูป้ฏิบติังำน
นกัศกึษำและสถำบนัศกึษำดำ้นสงัคมสงเครำะหใ์นอำเซียนประจ ำปี2561” จดัโดย
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรจดัสวสัดิกำรสงัคมแห่งชำติ  

• รว่มประชมุวิชำกำรประจ ำปี2561เรื่อ “เครื่องมือทำงสงัคมสงเครำะห:์กบัมำตรฐำนทำง
วิชำชีพ” จดัโดยกลุม่งำนสงัคมสงเครำะห ์โรงพยำบำลต ำรวจ  

• เขำ้รว่มประชมุแสดงควำมคิดเห็นต่อรำ่งพระรำชบญัญัติว่ำดว้ยกำรขจดักำรเลือกปฏิบติั
ต่อบคุคล จดัโดยมลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดำ้นเอดส ์ 

• รว่มประชมุเชิงปฎิบติักำรเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมวดัอณุหภมูิทำงสงัคม (พ.ม.POLL)
ปีงบประมำณ 2561 จดัโดยส ำนกังำนสง่เสรมิและสนบัสนนุวิชำกำร 2   

• เขำ้รว่มประชมุปรกึษำหำรือกำรจดักำรประชมุระดบัโลกว่ำดว้ยกำรปอ้งกนักำรบำดเจ็บ
และสง่เสรมิควำมปลอดภยั ครัง้ที่13 (Safety2018-The13th World Conference on 
Injury Prevention and Safety Promotion) จดัโดยส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  

ฯลฯ 
 

งานพัฒนาเร่ืองท่ัวๆ ไป 
• ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชไ้ฟ จำก กองทพัอำกำศ มำใชไ้ฟฟ้ำนครหลวง 
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งานรับบริจาค 
 ในปี 2561 มีผูบ้รจิำค รวมทัง้สิน้ จ ำนวน 5,894 รำย ดงันี ้
                                   -บรจิำคเป็นเงิน   จ ำนวน    1,309  รำย 
                                   -บรจิำคเงินและสิ่งของ จ ำนวน       780  รำย 
            -บรจิำคเป็นสิ่งของ จ ำนวน    3,805  รำย 
 ของบรจิำคที่ไดร้บัเป็นประจ ำ  และมีจ ำนวนมำก  อำทิ เช่น 

• เสือ้ผำ้ผูใ้หญ่/เสือ้ผำ้เด็ก/ชดุคลมุทอ้ง  รวม  159,254  ตวั 
• ขำ้วสำร 84 กระสอบ จำกมลูนิธิปอเต็กตึง้   และรำยย่อยอ่ืนๆ เฉลี่ย 30 กิโล/เดือน 
• ของบรโิภค นมกลอ่ง อำหำรแหง้   น ำ้ปลำ  มำม่ำ  ซอสปรุงรส  มกักะโรนี ฯลฯ 
• ของอปุโภค ของใชต่้ำงๆ อำทิ น ำ้ยำท ำควำมสะอำด  น ำ้ยำซกัผำ้ น ำ้ยำลำ้งจำน  ถงุด ำ ฯ 
• ของใชเ้ด็กอ่อน  ตุ๊กตำ ของเลน่ แพมเพิรส์ 
• อ่ืนๆ โปรดระบุ... ที่นอน, หมอน, ผ้ำห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้ำช ำรุด หรือเสื่อมสภำพ ของเล่น 

หนงัสือ 
ยอดจ ำหน่ำยสิ่งของบรจิำคที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนโ์ดยตรงกบับำ้นพกัฉกุเฉิน ในปี 2561  รวมเป็นเงิน 
1,623,607   บำท (หนึ่งลำ้นหกแสนสองหมื่นสำมพนัหกรอ้ยเจ็ดบำทถว้น)   
 

บริษัทวีเทรนอินเตอรเ์นชั่นแนลเฮ้าส ์จ ากัด  
ในปี 2561บริษัทฯ มีรำยรบั จ ำนวน 12,048,398  ลำ้นบำท  บำท  รำยจ่ำย 11,176,152  ลำ้นบำท 

ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 872,245  ลำ้นบำท สนบัสนุนค่ำใชจ้่ำยสมำคมฯ 

            ค่ำอำหำรสวสัดิกำรเจำ้หนำ้ที่         897,329      บำท 

ค่ำน ำ้ประปำ สมำคมฯ                 107,2341     บำท 

ค่ำไฟฟ้ำ สมำคมฯ                        180,333      บำท 

บรกิำรหอ้งประชมุ                           36,400      บำท 

รวมค่ำใชจ้่ำยสนบัสนนุสมำคมฯ  1,221,404     บำท 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทรำบ  

 
วาระที ่4     รายงานฐานะทางการเงินของสมาคมฯ  

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชีรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของสมำคมฯ ปี 2561 ซึ่งไดผ้่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีสมำคมฯ แลว้  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 สมำคมฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน 15.05 ลำ้นบำท และสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน 44.61 ลำ้นบำท รวมสินทรพัย ์59.67 ลำ้นบำท เพิ่มจำกปีที่แลว้ 
ในสว่นของหนีส้ิน สมำคมฯ มีหนีส้ินรวม 4.27 ลำ้นบำท  รวมหนีส้ินและทนุคงเหลือ 59.67 ลำ้นบำท 
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เงินลงทนุในรูปพนัธบตัรและหุน้กู ้ จ  ำนวน 36 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของ
สมำคมฯ ประกอบดว้ยพนัธบตัรรฐับำล 6 ลำ้นบำท, หุน้กูป้นูซีเมนตไ์ทย 21 ลำ้นบำท, หุน้กูป้ตท. 2 ลำ้น
บำท และ สลำกออมสิน 7 ลำ้นบำท 
      

ผลตอบแทนจำกเงินลงทุนในสลำกออมสิน ส ำหรบัเงินของสมำคมฯ จ ำนวน 5 ลำ้นบำท ในปี 2561 
ถูกรำงวัล 60,000 บำท ส ำหรบัเงินของเจำ้หนำ้ที่จ  ำนวน 2 ลำ้นบำท ในปี 2561 ถูกรำงวัล 17,100 บำท  
ณ สิน้สุดธันวำคม 2561 สมำคมฯ มีรำยไดร้วม 22.13 ลำ้นบำท แยกเป็นรำยรบัจำกกำรบริจำค 15.96 
ลำ้นบำท ดอกเบีย้รบั 1.01 ลำ้นบำท และรำยไดอ่ื้น 5.16 ลำ้นบำท โดยมีค่ำใชจ้่ำยรวม 19.20 ลำ้นบำท 
รำยจ่ำยนีไ้ม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ รำยรบัมำกกว่ำรำยจ่ำย 2.90 ลำ้นบำท   

งำนดำ้นกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรดำ้นกำรเงินของ สมำคมฯ เป็นไปตำมระเบียบขอ้บังคับด้ำน
กำรเงิน โดยคณะกรรมกำรของสมำคมฯ เนน้ในควำมถกูตอ้ง ประหยดัและโปร่งใส และไดร้บักำรตรวจสอบ
บญัชีโดย บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ำกดั งบประมำณรำยรบั-รำยจ่ำยประจ ำปี 2561 ด ำเนินกำร
ตำมแนวปฏิบติัเดิม คืองบประมำณแบบสมดลุ 
 

      ผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองฐำนะกำรเงินของสมำคมฯ ตำม
รำยละเอียดที่ไดช้ีแ้จงในที่ประชมุ 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัรอง 
 

วาระที ่5     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1     แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีสมำคมฯ ประจ ำปี 2562 

                     ประธำนแจง้ว่ำ ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ สมำคมฯ  ใหบ้รษิัทเคพีเอ็มจี ภมูไชย สอบบญัชี ซึ่งเป็น

บรษิัทที่น่ำเชื่อถือ และบรษิัทเคพีเอ็มจีฯ ไดบ้รจิำคกลบัคืนใหส้มำคมฯ ทุกปี  ขออนมุติัใหบ้ริษัท เคเอ็มจี ภมูิ

ไชย  สอบบญัชีต่อไป 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุอนมุติัให ้ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี เป็นผูต้รวจสอบบญัชี
สมำคมฯ ประจ ำปี  2562 
  
วาระที ่6  เร่ืองอื่นๆ 
               ประธำนแจง้ว่ำ กำรบรหิำรงำนของสมำคมฯ  ในช่วงต่อไป   เรำตอ้งกำรท ำในแนวรุก มำกกว่ำ
แนวรบั  เช่น เรื่องทอ้งไม่พรอ้ม   และอีกดำ้นคือ โครงกำรสภุำพบรุุษ 4.0  เพื่อใหส้ภุำพบรุุษตวัจรงิรว่ม
รณรงคห์ยุดท ำรำ้ยผูห้ญิง   และใหเ้กียรติสภุำพสตรีมำกขึน้  ซึ่งจะท ำใหปั้ญหำทอ้งไม่พรอ้มก็จะลดลง  
และขอใหผู้ห้ญิงที่เป็นแม่ ๆ  สอนใหล้กูเป็นกลุสตรีที่เขม้แข็ง และใหผู้ช้ำยตอ้งไม่ท ำรำ้ยสตรี     
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            คณุเจรญิจิต งำมทิพยพนัธุ ์ กำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำตอ้งขอขอบคณุและชื่นชม คณุสดุำวรรณ  

ผูอ้  ำนวยกำรสมำคมฯ  ท่ำนนำยก และพวกเรำทุก ๆ คน ที่รว่มกนัปฏิบติังำนอย่ำงเข็มแข็ง และสำมำรถท ำ

รำยไดใ้หก้บัสมำคมฯ มีรำยไดเ้พิ่มขึน้ได ้และจะช่วยประสำนงำนกบัธนำคำรออมสิน เพื่อสนบัสนนุกิจกรรม

ของสมำคมฯ เพิ่ม 

   
มติทีป่ระชุม รบัทรำบ  
 
ปิดประชมุเวลำ  11.20 น.    

 
   

นำงทิพวลัย ์ มำรศรี     บนัทึก/พิมพ ์                          
 นำงสดุำวลัย ์ คมธรรม    ตรวจแก ้ 


