รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 306 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
-----------------------กรรมการผู้เข้ าร่วมประชุม จำนวน 7 คน
1. คุณลำนทิพย์
ทวำทศิน
นำยกสมำคมฯ
2. คุณเจริญจิต
งำมทิพยพันธุ์
อุปนำยก
3. คุณพงษ์ทิพย์
เทศะภู
กรรมกำร
4. รศ.ดร.พำลำภ
สิงหเสนี
กรรมกำร
5. คุณจำรรุวรรณ
เกษมทรัพย์
กรรมกำร
6. ดร.สุวรรณ์คีรี
แย้มบุปผำ
กรรมกำร
7. นำยพัฒนชัย
ฝี มือช่ำง
(ผูแ้ ทนคุณวสันต์) กรรมกำร
กรรมการทีป่ รึกษา จำนวน 1 คน
1. คุณสุมิตร จำรุเกศนันท์

กรรมกำรที่ปรึกษำ

สมาชิกผู้เข้ าร่วมประชุม
สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 31 คน
1. นำงสุดำวัลย์
คมธรรม
15. นำงสมจิตร์
2. นำงพรรณี
นีระ
16. นำงสำววิไลภรณ์
3. นำงลรรศุภำ
นิ่มแสง
17. นำงสำวกรวิณท์
4. นำงลำพึง
มีบริบรู ณ์
18. นำงสำววีณำ
5. นำงปัญญำ
คุลี
19. นำงสำวจิตรำ
6. นำงลักษนันท์
ชมดวง
20. นำงสำวจิตรำ
7. นำงสริลลำ
8. นำงสำวชลดำภรณ์
9. นำงนวมัย
10. นำงมนัสนันท
11. นำยภำณุพงศ์
12. นำงณัฐิยำ
13. นำงสำวพัชรี
14. นำยกรีฑำ

มหำพิรุณ
ไชยำนะ
นำคธน
เกิดวร
จันมี
ทองศรีเกตุ
แรงเขตกำรณ์
แก้วประดิษฐ

เกิดสวัสดิ์
เพียงกระโทก
วรสุข
เขตรนคร
นวลละออง
โคนำบำล

21. นำงสำววลี
บรรลือเสียง
22. นำงนิตยำ
ศรีอนันท์
23. นำงสำวมณฑำทิพย์ เกตุนอก
24. นำงสำวรุจำภำ
วงค์อนันท์
25. นำงสำวทองน้อย วันทวี
26.นำงบุษบำ
จันทร์ทอง
27.นำงณภัทร
นิธิเมธกุล
28. นำงโบว์
อำจปรุ
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สมำชิกสำมัญตลอดชีพ จำนวน 31
29. นำงกฤษณำ
ส่งสุข
31. นำงรัจนำ
ศุภเมธิน
ผูส้ งั เกตกำรณ์ จำนวน 19 คน
1. นำงสมใจ
อธิลำภ
2. นำยอร่ำม
สมซื่อ
3. นำงวนพำ
เหมภูมิ
4. นำงสมจิตร์
พ่วงพันธ์ศรี
5. นำงสำวกัลยำนุช ย้อมสี
6. นำงสำวณิชำ
ชมเชย
7. นำงสำวปำริชำติ เอวสุข
8. นำงวำสนำ
มำตรศรี
9. นำงอรอนงค์ เสนปำน
10. นำงภัทรำพรรณ แย้มบุปผำ

คน (ต่อ)
30. นำงสำวสมจิตร วงค์อนันท์

11. นำงสำวเพชร
12. นำงสำวพวงทิพย์
13. นำยคัณฑนิกม์
14. นำงสนิท
15. นำงสำวรชำ
16. นำงสำวภรณ์ทิพย์
17. นำงสำวธัญญภรณ์
18 นำงศรีไทย
19. นำงจรินรัตน์

บัวกลำง
มีลำภสม
นิโรธร
บุตรวิชำ
ณ ป้อมเพชร
ก้อมมะณี
แก้วเฮือง
อ่ำสุวรรณ
แก้วประดิษฐ

เปิ ดประชุมเวลำ 10.00 น. นำงสำวลำนทิพย์ ทวำทศิน นำยกสมำคมฯ เป็ นประธำนในที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธำน แจ้งว่ำในปี นดี ้ ว้ ยควำมช่วยเหลือของบริษัทวัตสัน บริษัทสหพัฒน์ฯ และบริษัทวำโก้
สำมำรถทำให้รำยรับของสมำคมฯ สูงกว่ำรำยได้ เช่น บริษัทวำโก้ ได้ช่วยเหลือแบบครบรวงจร ตัง้ แต่ วัสดุ
วัตถุดิบ ผูส้ อน และรับซือ้ ชิน้ งำน บริษัทวัตสันนอกจำกจะรับฝำกกล่องทุกสำขำแล้วยังชวน บริษัทโดฟมำ
ช่วยอีกด้วย และบริษัทสหพัฒน์ฯ สนับสนุนจำนวน 1,700,000 บำท จำกกำรประสำนงำนของคุณ
พงษ์ทิพย์ เทศะภู สมำคมฯ ขอขอบคุณพงษ์ทิพย์
จำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู จะจัดกอล์ฟกำรกุศล
เพื่อหำรำยได้ให้สมำคมฯ นัน้ กิจกรรมดังกล่ำวไม่สำมำรถจัดได้ และคำดว่ำค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำรำยรับ จึง
ขอยุติ และสมำคมฯ ได้จดั โบว์ลิ่งกำรกุศล ได้รบั เงินมำ 182,240 บำท คุณอำจ วิเชียรเจริญ ช่วยสมทบอีก
จำนวน 17,760 บำท รวมเป็ นเงิน 200,000 บำท สมำคมฯ ขอขอบคุณ คุณอำจ
วาระที่ 2 รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ประชุม รับรอง โดยไม่ มี กำรแก้ไ ข
วาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ปี 2561
ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
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1. ในปี 2561 ฝ่ ำยสังคมสงเครำะห์ได้ให้บริกำรด้ำนกำรให้คำปรึกษำแก่ผเู้ ดือดร้อน จำนวน 1,415
รำย มีผขู้ อคำปรึกษำด้วยตนเองรวม 357 รำย เข้ำพัก 322 รำย ไม่เข้ำพัก 35 รำย นอกจำกนีเ้ ป็ น กำรขอรับ
บริกำรทำงโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
2. ในจำนวนผูข้ อรับกำรปรึกษำด้วยตนเอง 357 รำยนี ้ จำแนกตำมกลุม่ ปัญหำที่สำคัญ คือ ท้องเมื่อ
ไม่พร้อม 82 รำย ควำมรุนแรงในครอบครัว 67 รำย ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 8 รำย ติดเชือ้ เอช ไอ วี 7 รำย
และเด็กผลกระทบที่ติดมำกับแม่ จำนวน 135 รำย นอกจำกนัน้ เป็ นปัญหำครอบครัวและอื่นๆ
3. สำหรับผูท้ ่มี ำขอคำปรึกษำทำงโทรศัพท์จำนวน 953 รำย เป็ นผูห้ ญิงจำนวน 837 รำย และผูช้ ำย
116 รำย ในจำนวนนีช้ ่วงอำยุท่โี ทรศัพท์ขอคำปรึกษำสูงที่สดุ คือช่วงอำยุ 21-40 ปี จำนวน 763 รำย (ร้อยละ
80.06)
4. ปัญหำที่มีจำนวนมำก คือ ท้องเมื่อไม่พร้อม 459 รำย (ร้อยละ 48) รองลงมำคือปัญหำควำมรุนแรง
ในครอบครัว ปัญหำครอบครัว และปัญหำอื่นๆ
5. เมื่อแยกชนิดของปัญหำจะพบว่ำ ในปี 2561 กลุม่ อำยุท่ปี ระสบปัญหำแตกต่ำงกันไปตำมชนิดของ
ปัญหำ กรณีทอ้ งเมื่อไม่พร้อม กลุม่ อำยุท่มี ีจำนวนมำกที่สดุ คือ กลุม่ อำยุ 20-24 ปี จำนวน 26 รำย
รองลงมำคือกลุม่ อำยุ 25-29 ปี จำนวน 24 รำย กลุม่ ผูต้ ิดเชือ้ HIV รวม 7 รำย กระจำยกันอยู่ทกุ ช่วงอำยุ
ตัง้ แต่ 26-50 ปี ขนึ ้ ไป กลุม่ ถูกล่วงละเมิดทำงเพศรวม 17 รำย จำนวนมำกที่สดุ อยู่ในช่วงอำยุ 16-20 ปี
จำนวน 5 รำย คิดเป็ นร้อยละ 29.42 กลุม่ ควำมรุนแรงในครอบครัว ผูก้ ระทำร้อยละ 82 สำมีเป็ นผูก้ ระทำ
สำเหตุมำจำกสำมีดื่มสุรำ ติดยำเสพติด และหึงหวง
6. ในปี 2561 ฝ่ ำยสังคมสงเครำะห์ได้จดั กิจกรรมให้กบั สมำชิก แยกตำมชนิดของปัญหำ ดังนี ้
กลุม่ ท้องไม่พร้อม มีโครงกำรเพิ่มต้นทุนชีวิตใหม่แม่วยั รุ่น และกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กลุม่ ผูต้ ิดเชือ้
HIV มีกิจกรรมบำบัดและอบรมให้ควำมรูเ้ รื่องสุขภำพเฉพำะโรค กลุม่ ควำมรุนแรง มีกำรประชุมทีมสห
วิชำชีพ เพื่อแก้ปัญหำ
7. ผลกำรดำเนินงำน โครงกำรเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วยั รุ่นพบว่ำ ในปี 2561 เด็กและเยำวชน ท้องเมื่อไม่
พร้อม เป็ นแม่ลกู 16 คู่ มีเพียง 1 คู่ เท่ำนัน้ ที่ตดั สินใจยกลูกให้สถำนสงเครำะห์ มีแม่วยั รุน่ จบกำรศึกษำ 2
รำย ระดับ ม. 6 จำนวน 1 รำย และชัน้ ม.3 จำนวน 1 รำย
8. กิจกรรมอบรมให้ควำมรูห้ ลักสูตร กำรดูแลมำรดำและทำรก โดยอำจำรย์กรรณิกำร์ ดำไธสง และ
คณะจำกศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัยสภำกำชำดไทย/หัวข้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
โดยคุณสมชำติ ทำแกง จำกสภำกำชำดไทย และกำรเตรียมตัวก่อนคลอด โดย พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภู
วนำรถ อำสำสมัครพยำบำล
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9. กิจกรรมกลุม่ บำบัดผูต้ ิดเชือ้ HIV ที่ได้ดำเนินกำรในปี 2561 คือกำรดูแลสุขภำพกำยจิต กำรดูแล
ชีวิตและสุขภำพอนำมัยทัง้ ทำงด้ำนกำยและจิตใจ โดย พ.ต หญิง นัทมน อุ่นพงศ์ภวู นำรถ อำสำสมัคร
พยำบำล นอกจำกนีย้ งั เข้ำรับกำรอบรมควำมรูใ้ นด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรดูแลสุขภำพ เรื่องควำมก้ำวหน้ำในกำร
ดูแลรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส กิจกรรมกำรฝึ กอำชีพ เช่น ศิลปะประดิษฐ์ ผลิตดอกไม้ต่ำงๆ ขนมอบ จัดสวน
ถำด สวนแก้ว เป็ นต้น
10. สำหรับผูป้ ระสบปัญหำควำมรุนแรง ได้มีกำรจัดประชุม Case Conference ในฝ่ ำยสังคม
สงเครำะห์ โดย ศ. เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชยั สนิธ ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสมำคมฯ
เป็ นประธำน จำนวน 3 ครัง้ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำจำนวน 17 รำย
และฝ่ ำยได้จดั ประชุมทีมสหวิชำชีพ ร่วมกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำจำนวน 12 ครัง้
11. งำนบ้ำนเด็ก ในปี 2561 ได้ให้บริกำรเด็กทัง้ หมด 50 รำย เป็ นเด็กผูห้ ญิง 26 รำย และเด็กผูช้ ำย
24 รำย
12. ศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน ในปี 2561 ได้ให้บริกำรเด็กทัง้ หมด จำนวน 127 รำย แยกเป็ นฝำกเฉพำะ
กลำงวัน 59 รำย ฝำกประจำระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี จำนวน 68 รำย
ศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน บริกำรส่งเด็กให้มลู นิธิมิตรมวลเด็ก และสหทัยมูลนิธิ เพื่อยกเป็ นบุตรบุญธรรม
จำนวน 14 รำย
13.กิจกรรมพิเศษสำหรับสมำชิกบ้ำนพักฉุกเฉิน ในปี 2561 ประกอบด้วยเต้นลีลำศ ศิลปะบำบัด กำร
เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ธรรมะและกำรให้ควำมรู ้
14.กิจกรรมศิลปะบำบัด ได้รบั ควำมอนุเครำะห์จำกคุณฟ้ำใส วิเศษกุล จัดกิจกรรมกลุม่ บำบัด
ให้กบั ผูห้ ญิงและเด็กที่ประสบปัญหำทุกวันจันทร์และศุกร์ เวลำ 10.00-12.00 น. ภำยใต้กิจกรรมร่วมมือ
ปลูกรัก พักใจ เพื่อช่วยในเรื่องกำรปรับตัวสำหรับสมำชิกบ้ำนพักฉุกเฉินที่เข้ำมำใหม่ และเตรียมควำม
พร้อมในกำรใช้ชีวิตสำหรับผูท้ ่กี ำลังดำเนินกำรช่วยเหลือในบ้ำนพักฉุกเฉิน และผูท้ ่เี ตรียมจะออกไปใช้ชีวิต
ข้ำงนอกจำนวน 30 รำย
15. กิจกรรมศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญำ โดยคุณ กรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชี่ยวชำญงำนสังคมสงเครำะห์
และนักศิลปะบำบัด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ กับสมำชิกบ้ำนพักฉุกเฉิน เพื่อกำรบำบัดฟื ้ นฟู เยียวยำ พัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจให้กลับมำสูค่ วำมสมดุลย์ในชีวิตอย่ำงปกติสขุ ให้กบั ผูห้ ญิงและเด็กที่ประสบปัญหำควำม
รุนแรงทุกรูปแบบ เป็ นรำยบุคคลจำนวน 7 รำย รวม 65 ครัง้ และแบบกลุม่ กับสมำชิกท้องวัยรุน่ และกลุม่
เสี่ยง จำนวน 75 รำย รวม 24 ครัง้ และเด็กผลกระทบจำกควำมรุนแรงจำนวน 5 รำย รวม 4 ครัง้
16. กิจกรรมธรรมะ เมื่อวันที่ 16-17 มิถนุ ำยน 2561 คณะอำจำรย์แม่ชีจำกมหำปชำบดีเถรีวิทยำลัย
ได้จดั โครงกำรยุติควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จัดกิจกรรม “ทักษะกำรใช้ชีวิตโดยธรรมะ” ให้กบั สมำชิก
บ้ำนพักฉุกเฉิน มีเด็ก สตรี และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ เข้ำร่วมทัง้ หมด 45 คน
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ทุกวันศุกร์ เวลำ 16.00 น. มีกำรสวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งสมำธิ โดย หัวหน้ำนักสังคมสงเครำะห์
และนักจิตวิทยำ และมีกำรทำบุญตักบำตรเป็ นครัง้ ครำวตำมโอกำส
งานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
งำนเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย ปี 2561 ได้ดำเนินงำนที่เอือ้ ต่อกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพผูห้ ญิง และควำมเสมอภำคหญิงชำย ดังต่อไปนี ้
1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
1.1 สถำบันฯ จัดงำน “สัปดำห์สตรีสำกล ประจำปี 2561” เพื่อมอบโล่ประกำศเกียรติคณ
ุ ใน
โครงกำรคัดเลือกผูห้ ญิงเก่ง ประจำปี 2561 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ประจำปี 2561 และเวทีเสวนำ “ก้ำว
ย่ำงใหม่ของผูห้ ญิงเพื่อขำนรับรัฐธรรมนูญ 2560 และกำรพัฒนำที่ย่งั ยืน” วันอังคำรที่ 6 มีนำคม 2561 ณ
ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ
ช่วงเช้ำ จัดพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคณ
ุ ให้แก่ ผูห้ ญิงเก่ง ประจำปี 2561 และองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น
ประจำปี 2561 โดยมีคณ
ุ ลำนทิพย์ ทวำทศิน นำยกสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ เป็ นผูม้ อบโล่ฯ ในกำร
ประชุมครัง้ นีม้ ีผเู้ ข้ำร่วมประชุมจำนวน 209 คน
ผูท้ ่ไี ด้รบั เลือกเป็ น “ผูห้ ญิงเก่ง ปี 2561” ดังนี ้
1. คุณพัชรีย์ โชติรตั น์
สำขำ เกษตรกร
จ.ปัตตำนี
2. คุณอัมพร ดวงมำตย์พล
สำขำ สิ่งแวดล้อม
จ.อุดรธำนี
3. ผศ.ดร.กุลธิดำ จันทร์เจริญ สำขำ นักพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
4. คุณสมคิด อินทรบุตร
สำขำ ผูร้ เิ ริ่มธุรกิจ
จ.ปทุมธำนี
5. คุณจันทร์เพ็ญ อะทะ
สำขำนักกำรเมืองท้องถิ่น จ.น่ำน
6. รศ.ดร.วิลำสินี พิพิธกุล
สำขำ นักบริหำร
กรุงเทพมหำนคร
7. คุณสุวรรณรัตน์ แสวงรุจิธรรม สำขำ เยำวสตรี
จ.อุตรดิตถ์
8. คุณวรำภรณ์ วงศ์อนันต์
สำขำ สมำชิก อบต.
จ.เชียงใหม่
องค์กรที่ได้รบั เลือก “องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561” ได้แก่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคอรุม จ.อุตรดิตถ์
ช่วงบ่ำย เป็ นกำรเชื่อมโยงงำนสัปดำห์สตรีสำกลกับกระบวนกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ 2559 โดยจัด
เสวนำ “ก้ำวย่ำงใหม่ของผูห้ ญิงเพื่อขำนรับรัฐธรรมนูญ 2560 และกำรพัฒนำที่ย่งั ยืน” โดยมีประเด็นที่
น่ำสนใจ คือ 1) มุมมองใหม่ในกำรรับมือกับสังคมสูงวัย โดยคุณรัตนำ เหมือนสิทธิ์ จำกเทศบำลตำบลพุ
กร่ำง จ.สระบุรี 2) สังคมไทยแลนด์ 4.0 ช่วยลดควำมรุนแรงต่อผูห้ ญิงเด็กได้อย่ำงไร? โดยคุณจะเด็จ เชำวน์
วิไล จำกมูลนิธิหญิงชำยก้ำวไกล 3) เลือกตัง้ ประชำธิปไตย และกำรปฏิรูปประเทศ ผูห้ ญิงอยู่ตรงไหน?
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกลุ อดีตสมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ และ 4) ควำมมั่นคงของผูห้ ญิง คือ
ควำมมั่นคงของชำติ ผูห้ ญิงในสำมจังหวัดภำคใต้กำลังเผชิญสถำนกำรณ์อะไร ทำงออกคืออะไร? โดยคุณ
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ปำตีเมำะ เปำอีแตดำโอะ จำกสมำคมผูห้ ญิงเพื่อสันติภำพ และ คุณลม้ำย มำนะกำร คณะทำงำนวำระ
ผูห้ ญิงชำยแดนใต้ ดำเนินรำยกำรโดย คุณเรืองรวี พิชยั กุล ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันฯ
1.2 วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 จัดกำรประชุม “กฎหมำยท้องถิ่น และ พรป.ส.ว.” สนับสนุนให้แยก
สตรีเป็ นกลุม่ เฉพำะ และแบ่งผูส้ มัครสมำชิกวุฒิสภำ
1.3 วันที่ 24 เมษำยน 2561 จัดเสวนำวิชำกำร “โอกำสและข้อท้ำทำยต่อนักกำรเมืองหญิงในช่วง
กำรเมืองที่เปลี่ยนผ่ำน” ณ ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์
1.4 วันที่ 18 พฤษภำคม 2561
ช่วงเช้ำ จัดประชุม “องค์กรภำคีเครือข่ำย ครัง้ ที่ 1” ใน 4 องค์กรหลัก คือ GDRI ,RSAT , DPIAP
และ TAF ในโครงกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุม่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิง กลุม่ ผูพ้ ิกำรและกลุม่ บุคคลที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศไทย
ช่วงบ่ำย ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมระหว่ำงเพศ(วลพ.)
1.5 วันที่ 2-5 มิถนุ ำยน 2561 จัดอบรม “เสริมศักยภำพนักกำรเมืองหญิง” จำนวน 2 รุ่น เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพนักกำรเมืองหญิงที่สนใจลงสมัครรับเลือกตัง้
1.6 วันที่ 7 กรกฎำคม 2561 จัดประชุมเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมที่สำนักงำน และวันที่ 21-23
กรกฎำคม 2561 จัดอบรม TOT “พัฒนำศักยภำพอำสำสมัคร สตรี-เด็ก ผูพ้ ิกำร และบุคคลที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ ในกำรคุม้ ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ” ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ
1.7 วันที่ 3 สิงหำคม 2561 จัดเวทีเสวนำ “กำรเมืองเรื่องควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ” ห้องประชุม
Executive1 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ มีผเู้ ข้ำร่วม 50 คน
1.8 วันที่ 8 ตุลำคม 2561 ช่วงเช้ำ จัดระดมสมองนักกำรเมืองรุน่ ใหม่ “สตรีกบั กำรพัฒนำนโยบำยสู่
กำรเลือกตัง้ ” ช่วงบ่ำย ประชุม “องค์กรภำคีเครือข่ำย ครัง้ ที่ 2” ร่วมกับหน่วยงำน 4 องค์กรหลัก คือ GDRI
,RSAT , DPIAP และ TAF ในโครงกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุม่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิง กลุม่ ผูพ้ ิกำรและ
กลุม่ บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศไทย
1.9 วันที่ 11-12 ตุลำคม 2561 จัดประชุม “กำรคุม้ ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและกำร
ช่วยเหลือผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ิ” ณ ห้องประชุมทอแสง คงกำร์เด้นวิว รีสอร์ท จ.เชียงรำย
1.10 วันที่ 19 ตุลำคม 2561 จัดเวทีเสวนำ Gender Talk “นักกำรเมืองรุน่ ใหม่ ใส่ใจควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศ” นำเสนอประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำรถูกเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุแห่งเพศ ห้องประชุม
Executive1 โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์
1.11 วันที่ 16-19 พฤศจิกำยน 2561 จัดอบรม “เพิ่มศักยภำพนักกำรเมืองหญิง” จำนวน 2 รุน่ มี
นักกำรเมืองหญิงจำก 10 พรรคเข้ำร่วมอบรม 52 คน
1.12 วันที่ 15-16 ธันวำคม 2561 จัดอบรม “กำรคุม้ ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศในกลุม่
แรงงำนและกำรช่วยเหลือผูถ้ ูกเลือกปฏิบตั ิ” ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ มีแรงงำนในระบบและนอกระบบเข้ำ
ร่วม 106 คน
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1.13 วันที่ 24 ธันวำคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อคัดเลือกและนำเสนอประวัติผลงำนใน
โครงกำรคัดเลือกผูห้ ญิงเก่ง ประจำปี 2562 และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562
2. งานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
2.1 วันที่ 24 มกรำคม ร่วมกับ WeMove เข้ำพบและยื่นจดหมำยเปิ ดผนึกถึงประธำนและสมำชิก
สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ณ รัฐสภำ
2.2 วันที่ 18 กุมภำพันธ์ ร่วมกับ WeMove และเครือข่ำยองค์กรสตรี เข้ำพบและยื่นจดหมำยเปิ ด
ผนึกถึงประธำนคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญและกรรมำธิกำรร่ำง พรป.สว. ณ รัฐสภำ
2.3 วันที่ 24 สิงหำคม ร่วมกับเครือข่ำยผูห้ ญิง เข้ำยื่นหนังสือต่อประธำนผูต้ รวจกำรแผ่นดิน กรณี
สตช.ไม่รบั เนติบณ
ั ฑิตหญิงเป็ นพนักงำนสวบสวนหญิง เป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุแห่งเพศ ซึ่งขัดต่อ
รัฐธรรมนูญมำตรำ 27 และ พ.ร.บ.ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ.2558
2.4 วันที่ 2 กันยำยน ถ่ำยทำคลิปวิดีโอ “ขจัดกำรเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุแห่งเพศ และควำมพิกำร” ที่
สตูดิโอ DOC36 เพื่อใช้รณรงค์ในโครงกำรฯ
2.5 สถำบันฯ จัดทำเสือ้ เพื่อใช้รณรงค์วนั ยุติควำมรุนแรงสำกล และในวันที่ 25 พฤศจิกำยน จัด
นิทรรศกำรเนื่องใน 25 พฤศจิกำยน เป็ นวันยุติควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสำกล ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ
เซ็นทรัลพลำซ่ำนครรำชสีมำ
ในปี 2561 สถำบันฯ ได้รบั กำรสนับสนุนทุนเพื่อจัดทำโครงกำรฯ จำก มูลนิธิเอเชีย(TAF) และ IRI
ซึ่งเป็ นทุนสนับสนุนต่อเนื่องประจำปี 2561-2562
งานพัฒนาเยาวชน
ในปี พ.ศ. 2561 งำนพัฒนำเยำวชนมีภำรกิจหลักๆ ดังนี ้
1. “โครงการ รณรงค์ ป้ องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน( เพื่อนใจวัยทีน ) ”
เป็ นโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรร่วมกับโรงเรียนขยำยโอกำสภำยใต้สงั กัดกรุงเทพมหำนคร รวมทัง้
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน มำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 และในช่วง 5 ปี ท่ี
ผ่ำนมำ (พ.ศ.2557-2561) โครงกำรฯ ได้อบรมแกนนำเยำวชนเพศศึกษำไปแล้วทัง้ สิน้ รำว 4,000 คน และได้
มีกำรช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบกับปัญหำเรื่องเพศ และกำรตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมไม่ต่ำกว่ำ 5 คน
2. “โครงการ รณรงค์ ป้ องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ( เพือ่ นใจวัยทีน )”
เป็ นกำรสำนต่อจำก โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำเพื่อนใจวัยทีน” ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพแกนนำเยำวชนทัง้ 9 โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2561 นีท้ ำงโครงกำรจึงได้จดั ให้มีกิจกรรมฝึ กอบรม
พัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะในเรื่องกำรนำกิจกรรมด้ำนเพศศึกษำให้กบั แกนนำเยำวชน ในช่วงระหว่ำงเดือน
สิงหำคม-ธันวำคม พ.ศ.2561 รวมทัง้ สิน้ เป็ นเวลำ 5 เดือน
โรงเรียน ที่เข้ำร่วมโครงกำรทัง้ 9 แห่งคือ
1. โรงเรียนมัธยมบ้ำนบำงกะปิ
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2.โรงเรียนวัดสะแกงำม
3. โรงเรียนวัดลำดพร้ำว
4.โรงเรียนวัดคูบ้ อน
5. โรงเรียนวัดปำกบ่อ
6.โรงเรียนบำงชัน
7. โรงเรียนคลองใหม่
8. โรงเรียนวัดลำดกระบัง
9. โรงเรียนสำมเสนนอก
กลุม่ เป้ำหมำย : แกนนำเยำวชน จำนวน 197 คน และขยำยผลสูร่ ุน่ น้องในโรงเรียนอีก 705 คน ดังนี ้

กิจกรรมในโครงการมีทงั้ หมด 2 กิจกรรมดังนี้
กำรดำเนินกระบวนกำรของโครงกำรฯ ในปี พ.ศ.2561 นอกจำกจะมุ่งเน้นไปที่กำรคุมกำเนิดที่มี
ควำมปลอดภัยแล้ว (กำรใช้ถงุ ยำงอนำมัย และยำคุมกำเนิด) เรำเพิ่มเนือ้ หำเรื่องของระบบสืบพันธุ์ อัน
เนื่องจำกวัยรุน่ หลำยคนยังมีควำมเข้ำใจผิดในเรื่องของกำรคุมกำเนิดโดยวิธีกำรทำงธรรมชำติ ( หลั่งนอก ,
หน้ำ 7 หลัง 7 , ฝ่ ำไฟแดง ) ตลอดจนฝึ กทักษะเพิ่มเติมกำรเป็ นกระบวนกรในกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้ ห้กบั
เยำวชนรุน่ น้องที่เข้ำรับกำรอบรมในกิจกรรม “พี่สอนน้อง” กำรดำเนินกิจกรรมในปี นจี ้ ึงออกแบบให้มี
กระบวนกำรดังนี ้
1. จัดอบรมแกนนาเยาวชน ทัง้ 9 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง
ครัง้ ที่ 1 ทบทวนเนือ้ หำ กิจกรรมที่จะนำไปใช้สอนใน กิจกรรมพี่สอนน้อง ในครัง้ นีเ้ รำเพิ่มเนือ้ หำ
เรื่องของระบบสืบพันธุ์ และ แนะนำแหล่งให้คำปรึกษำ และให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหำ
ครัง้ ที่ 2 ทดลองฝึ กกำรจัดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้
ที่จะนำไปใช้ในกิจกรรม”พี่สอนน้อง”
โดยแบ่งเป็ น 3 ฐำน ได้แก่
1 ฐำน “ร่ำงกำยเปลี่ยนแปลง”
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2 ฐำน”จินตนำกำรรัก”
3 ฐำนเรื่อง “กำรคุมกำเนิด”
2. กิจกรรม”พี่สอนน้อง” หรือ กิจกรรมแกนนำเยำวชนรุ่นพี่ท่ผี ่ำนกำรอบรม ไปถ่ำยทอดควำมรู ้
ให้กบั รุน่ น้อง (ชัน้ ป.6 หรือ ม.1) ในโรงเรียนจำนวน 80-120 คน โรงเรียนละ 1 ครัง้ (ใช้เวลำ
ครัง้ ละ 1 วัน) รวม 9 ครัง้ ( 9 โรงเรียน)
ผลลัพธ์หลังจากเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ จำกกำรประเมินผลโดยกำรทำแบบทดสอบสรุปได้ว่ำผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรูเ้ ฉลี่ยมำกกว่ำ 85 %
ผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ กับแกนนำเยำวชน
น้องๆแกนนำหลำยคนมีพฒ
ั นำกำรไปในทำงที่ดีขนึ ้ มีควำมเป็ นผูน้ ำ กล้ำแสดงออก มีควำม
รับผิดชอบมำกขึน้ มีควำมมั่นใจและกล้ำที่จะสื่อสำรอธิบำยทำควำมเข้ำใจเรื่องเพศกับเพื่อนๆมำกขึน้ อีกทัง้
สำมำรถเข้ำถึงปัญหำเรื่องเพศที่เกิดขึน้ กับเพื่อนและแนะนำบริกำรที่เป็ นมิตรให้กบั เพื่อนได้
3. เป็ นวิทยากรให้ความรู้ กับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงคณะเยี่ยมชมทีเ่ ป็ นกลุ่ม
เยาวชน ดังนี้
• รับเชิญจำก โรงเรียนประชำอุทิศ โรงเรียนวิจิตรวิทยำ และโรงเรียนวัดลำดพร้ำว ในกำรจัด
ค่ำยทักษะชีวิตให้กบั นักเรียนในโรงเรียน
• ต้อนรับคณะแขกเยี่ยมชมและดูงำน จำก โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย และ โรงเรียนพระหฤทัย
ดอนเมือง
งานการศึกษาและฝึ กอาชีพ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพ
มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ
สมำคมฯ และศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน เขตดอนเมือง จัดกำรศึกษำนอกระบบ (กศน.) แบบพบกลุม่ วัน
อำทิตย์และวันพุธ
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สำยอำชีพ เปิ ดหลักสูตรวิชำชีพระยะสัน้ กลุม่ สนใจ จำนวน 8 หลักสูตร และฝึ กงำนตำมงำน
ออเดอร์ มีผเู้ ข้ำอบรม จำนวน 490 คน เป็ นบุคคลทั่วไป 414 คน สมำชิกบ้ำนพักฉุกเฉิน 76 คน

กิจกรรมเสริมรำยได้สมำชิกบ้ำนพักฉุกเฉิน

ในปี 2561 มี รำยรับ สุท ธิ จ ำกกำรเปิ ด หลักสูต รวิช ำชี พ ระยะสั้น 481,700 และรำยได้จ ำกกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 969,302 และผลิตตำมออเดอร์ 1,030,280 รวมรำยรับ 2,481,282 บำท

งำนอื่นๆ
• ร่วมงำนและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ วันสตรีสำกล
• กิจกรรมวำโก้ บรำเดย์ ปี 7 เย็บกระเป๋ ำ /ผ้ำปิ ดตำ
งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
ส่วนประชำสัมพันธ์และหำทุน
-ในปี 2561 ส่วนงำนประชำสัมพันธ์ได้ผลิตข่ำว ควำมเคลื่อนไหวของสมำคมฯ ผ่ำนทำงเว๊ปไซท์
และ Facebook ของสมำคมฯ ตลอดทัง้ ปี
รวมทัง้ ตอบคำถำม และให้คำแนะนำเบือ้ งต้น ผ่ำนทำง
Facebook
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-ผลิตบทควำมลงในนิตยสำร ชีวิตจริง และ Hair Magazine รวมทัง้ สิน้ 24 บทควำม
-ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ภำครัฐและเอกชน ในกำรจัดกิจกรรม ร่วมกับสมำคมฯ
-งำนนิทรรศกำร ได้ออกบูธจัดนิทรรศกำร ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ภำครับและเอกชน อำทิเช่น
งำนครบรอบ 14 ปี ดำรำเดลี่ งำนมหกรรมตลำดนัดสร้ำงอำชีพให้ม่นั คงสังคมไทยไร้ควำมรุนแรง เป็ นต้น
-งำนระดมทุน ได้จดั ตัง้ กล่องรับบริจำคตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทัง้ ในกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้ สิน้
203 จุด
-จัดทำโครงกำรวันเกิด โดยส่งจดหมำยอวยพร และเชิญชวนให้บุคคลภำยนอก ร่วมบริจำคและ
เลีย้ งอำหำรในวันคล้ำยวันเกิด รวม จำนวน 791 รำย ได้ผลตอบรับเฉลี่ย 3 %
-งำนต้อนรับ ในปี ท่ผี ่ำนมำ มีบคุ คลทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ให้ควำมสนใจ เข้ำเยี่ยมชมกำร
ดำเนินงำนของสมำคมฯ ดังนี ้
กลุม่ นักเรียน / นักศึกษำ จำนวน 153 คน
กลุม่ บุคคลทั่วไป
จำนวน 255 คน
กลุม่ ชำวต่ำงชำติ
จำนวน 79 คน รวมทัง้ สิน้ 487 คน
ในปี ท่ผี ่ำนมำ มีหน่วยงำนเอกชนให้ควำมสนใจ จัดกิจกรรมระดมทุนให้กบั สมำคมฯ อย่ำงต่อเนื่อง
อำทิเช่น
บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จัดกิจกรรมระดมทุนในปี ท่ผี ่ำนมำ รวม 4 ครัง้ มอบเงินบริจำคกว่ำ 1.4 ล้ำน
บำท บริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมมอบเงินบริจำคกว่ำ 1.9 ล้ำนบำท บริษัทยูนิลิเวอร์ ภำยใต้ผลิตภัณฑ์
โดฟ บริษัท ลำซำด้ำ นิตยสำร DON’T Magazine เป็ นต้น
งานรณรงค์ด้านความรุนแรงและนิทรรศการ
จำหน่ำยนกหวีดป้องกันภัยเพื่อรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กอย่ำงต่อเนื่องตำม
สถำนที่ ต่ ำ งๆ ในกำรประชุม สัม มนำทั้ง ภำครัฐ และเอกชนตลอดทั้ง ปี และร่วมจัด นิ ท รรศกำรร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ภำครัฐและเอกชน
บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
งำนบุคคล จำนวนบุคลำกรของสมำคมฯ ณ 31 ธันวำคม 2561 มีเจ้ำหน้ำที่รวม 54 คน เป็ นหญิง
47 คน ชำย 7 คน
กำรพัฒนำบุคคลกร ในปี 2561 สมำคมฯ ได้สง่ เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ กับ
องค์กรเครือข่ำย และทัง้ หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเป็ นมืออำชีพ
ในงำนบริกำรสังคมสงเครำะห์ ตำมสมควร อำทิ เช่น
• เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อจัดทำชุดควำมรูใ้ นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว จัดโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
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• เข้ำร่วมประชุม เชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อทบทวนแนวทำงแก้ไขปัญหำ อุปสรรคและควำมร่วมมือ
ในกำรขับเคลื่อนงำนตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองผูถ้ ูกกระทำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัวพ.ศ.2550 จัดโดย กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
• อบรม“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองผูถ้ กู กระทำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัวพ.ศ.2550” จัดโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
• ร่วมสัมมนำเนื่องในวันสตรีสำกล 2561 เรื่อง “บทบำทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์4.0” จัด
โดยคณะกรรมำธิกำรกำรสังคมฯสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
• ร่วมประชุมสมัชชำครอบครัวระดับชำติ ประจำปี 2561ใน หัวข้อ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยน
ควำมคิด ยุติควำมรุนแรงในครอบครัว” จัดโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
• ร่วมเสวนำ “วำงแผนเพื่อลดควำมซำ้ ซ้อนกำรลงพืน้ ที่ดำเนินงำนในกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์
กับชำยและกลุม่ พนักงำนบริกำร ประจำปี 2561” จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์
• อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อจัดกำรข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Real Time Cohort Monitoring
(RTCM+) จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์
• ร่วมสัมมนำเรื่อง “เงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้ำ:จุดเริ่มต้นของกำรคุม้ ครองทำงสังคมทัง้ ระบบ”
จัดโดยวิทยำลัยนวัตกรรม มหำวิทยำลัยรังสิต
• ร่วมประชุมเชิงปฎิบตั ิกำร “เพื่อรับฟั งควำมคิดเห็นของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่อกำรทบทวน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี ครัง้ ที่ 2” จัดโดยกรมกิจกำร
สตรีและครอบครัว
• ร่วมอบรมวิทยำกรเรื่อง “ลดกำรตีตรำตนเอง (TOT Self-stigma Reduction) ศูนย์
คุม้ ครองสิทธิดำ้ นเอดส์
• ร่วมประชุมเชิงปฎิบตั ิกำร “เพื่อทบทวนแนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนงำน
ตำมพระรำชบัญญัติควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ 2550 ให้แก่หน่วยงำนที่รว่ มลงนำม
MOU และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ครัง้ ที่ 2” จัดโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
• ร่วมกำรประชุมให้ควำมเห็น “รูปแบบกำรจัดสวัสดิกำรแม่วยั รุน่ ในสังคมไทย ” ณ ห้อง
ปทุมวัน โรงแรมเอเชีย จัดโดยมูลนิธิสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพผูห้ ญิง ขับเคลื่อนด้วย
องค์ควำมรูเ้ พื่อให้สขุ ภำพผูห้ ญิงได้รบั ควำมคุม้ ครอง เมื่อ 12 มิ.ย.61
• ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์ ณ
Stamp Hills Resort จ.รำชบุรี จัดโดยมูลนิธิพร้อมใจพัฒนำ
• ร่วมอบรมโครงกำร “อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำควำมรูก้ ำรนิเทศงำนสังคมสงเครำะห์
อเมริกำและไทย” จัดโดยสภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์
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• ร่วมประชุมเพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนเอดส์ในพืน้ ที่กรุงเทพมหำนคร
ตำมกลยุทธ์
RRTTR จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ฯ
• เข้ำร่วมเสวนำ “กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ครัง้ แรกในประเทศ
ไทย” จัดโดย dtac
• ร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนประชำคมเอดส์ ระดับเขตเขตดอนเมือง ณ
สำนักงำนเขตดอนเมือง จัดโดยสำนักงำนเขตดอนเมือง
• ร่วมประชุมให้ควำมเห็นเรื่อง
หลักสูตรกำรอบรมผูท้ ำหน้ำที่นกั จิตวิทยำหรือนักสังคม
สงเครำะห์ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม จัดโดยสมำคมนักสังคมสงเครำะห์
แห่งประเทศไทย
• ร่วมประชุมหำรือกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ ครรภ์
ในวัยรุน่ ระดับชำติ พ.ศ.2560-2569 (ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี1พัฒนำระบบกำรศึกษำที่
ส่งเสริมกำรเรียนรูด้ ำ้ นเพศวิถีศกึ ษำและทักษะชีวิตที่คณ
ุ ภำพและมีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือที่เหมำะสม จัดโดยสำนักอนำมัยเจริญพันธ์
• เข้ำร่วมประชุมหำรือเพื่อหำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ.2560-2569 จัดโดยกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
• เข้ำร่วมประชุม
“โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงผูป้ ฏิบตั ิงำน
นักศึกษำและสถำบันศึกษำด้ำนสังคมสงเครำะห์ในอำเซียนประจำปี 2561”
จัดโดย
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
• ร่วมประชุมวิชำกำรประจำปี 2561เรื่อ “เครื่องมือทำงสังคมสงเครำะห์:กับมำตรฐำนทำง
วิชำชีพ” จัดโดยกลุม่ งำนสังคมสงเครำะห์ โรงพยำบำลตำรวจ
• เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคล จัดโดยมูลนิธิศนู ย์คมุ้ ครองสิทธิดำ้ นเอดส์
• ร่วมประชุมเชิงปฎิบตั ิกำรเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมวัดอุณหภูมิทำงสังคม (พ.ม.POLL)
ปี งบประมำณ 2561 จัดโดยสำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 2
• เข้ำร่วมประชุมปรึกษำหำรือกำรจัดกำรประชุมระดับโลกว่ำด้วยกำรป้องกันกำรบำดเจ็บ
และส่งเสริมควำมปลอดภัย ครัง้ ที่13 (Safety2018-The13th World Conference on
Injury Prevention and Safety Promotion) จัดโดยสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ฯลฯ
งานพัฒนาเรื่องทั่วๆ ไป
•
ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ไฟ จำก กองทัพอำกำศ มำใช้ไฟฟ้ำนครหลวง
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งานรับบริจาค
ในปี 2561 มีผบู้ ริจำค รวมทัง้ สิน้ จำนวน 5,894 รำย ดังนี ้
-บริจำคเป็ นเงิน
จำนวน 1,309 รำย
-บริจำคเงินและสิ่งของ จำนวน 780 รำย
-บริจำคเป็ นสิ่งของ
จำนวน 3,805 รำย
ของบริจำคที่ได้รบั เป็ นประจำ และมีจำนวนมำก อำทิ เช่น
• เสือ้ ผ้ำผูใ้ หญ่/เสือ้ ผ้ำเด็ก/ชุดคลุมท้อง รวม 159,254 ตัว
• ข้ำวสำร 84 กระสอบ จำกมูลนิธิปอเต็กตึง้ และรำยย่อยอื่นๆ เฉลี่ย 30 กิโล/เดือน
• ของบริโภค นมกล่อง อำหำรแห้ง นำ้ ปลำ มำม่ำ ซอสปรุงรส มักกะโรนี ฯลฯ
• ของอุปโภค ของใช้ต่ำงๆ อำทิ นำ้ ยำทำควำมสะอำด นำ้ ยำซักผ้ำ นำ้ ยำล้ำงจำน ถุงดำ ฯ
• ของใช้เด็กอ่อน ตุ๊กตำ ของเล่น แพมเพิรส์
• อื่นๆ โปรดระบุ... ที่นอน, หมอน, ผ้ำห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้ำชำรุ ด หรือเสื่อมสภำพ ของเล่น
หนังสือ
ยอดจำหน่ำยสิ่งของบริจำคที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงกับบ้ำนพักฉุกเฉิน ในปี 2561 รวมเป็ นเงิน
1,623,607 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนสองหมื่นสำมพันหกร้อยเจ็ดบำทถ้วน)
บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จากัด
ในปี 2561บริษัทฯ มีรำยรับ จำนวน 12,048,398 ล้ำนบำท บำท รำยจ่ำย 11,176,152 ล้ำนบำท
ผลกำไรจำกกำรดำเนินงำน 872,245 ล้ำนบำท สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสมำคมฯ
ค่ำอำหำรสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่
897,329 บำท
ค่ำนำ้ ประปำ สมำคมฯ
107,2341 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ สมำคมฯ
180,333 บำท
บริกำรห้องประชุม
36,400 บำท
รวมค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสมำคมฯ 1,221,404 บำท
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมรับทรำบ
วาระที่ 4 รายงานฐานะทางการเงินของสมาคมฯ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชีรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของสมำคมฯ ปี 2561 ซึ่งได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีสมำคมฯ แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 สมำคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 15.05 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 44.61 ล้ำนบำท รวมสินทรัพย์ 59.67 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปี ท่แี ล้ว
ในส่วนของหนีส้ ิน สมำคมฯ มีหนีส้ ินรวม 4.27 ล้ำนบำท รวมหนีส้ ินและทุนคงเหลือ 59.67 ล้ำนบำท
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เงินลงทุนในรูปพันธบัตรและหุน้ กู้ จำนวน 36 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของ
สมำคมฯ ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบำล 6 ล้ำนบำท, หุน้ กูป้ นู ซีเมนต์ไทย 21 ล้ำนบำท, หุน้ กูป้ ตท. 2 ล้ำน
บำท และ สลำกออมสิน 7 ล้ำนบำท
ผลตอบแทนจำกเงินลงทุนในสลำกออมสิน สำหรับเงินของสมำคมฯ จำนวน 5 ล้ำนบำท ในปี 2561
ถูกรำงวัล 60,000 บำท สำหรับเงินของเจ้ำหน้ำที่จำนวน 2 ล้ำนบำท ในปี 2561 ถูกรำงวัล 17,100 บำท
ณ สิน้ สุดธันวำคม 2561 สมำคมฯ มีรำยได้รวม 22.13 ล้ำนบำท แยกเป็ นรำยรับจำกกำรบริจำค 15.96
ล้ำนบำท ดอกเบีย้ รับ 1.01 ล้ำนบำท และรำยได้อ่ืน 5.16 ล้ำนบำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวม 19.20 ล้ำนบำท
รำยจ่ำยนีไ้ ม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ รำยรับมำกกว่ำรำยจ่ำย 2.90 ล้ำนบำท
งำนด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของ สมำคมฯ เป็ นไปตำมระเบียบข้อบังคับด้ำน
กำรเงิน โดยคณะกรรมกำรของสมำคมฯ เน้นในควำมถูกต้อง ประหยัดและโปร่งใส และได้รบั กำรตรวจสอบ
บัญชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด งบประมำณรำยรับ -รำยจ่ำยประจำปี 2561 ดำเนินกำร
ตำมแนวปฏิบตั ิเดิม คืองบประมำณแบบสมดุล
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิ น และบัญ ชี ได้ข อให้ท่ี ป ระชุม รับ รองฐำนะกำรเงิ น ของสมำคมฯ ตำม
รำยละเอียดที่ได้ชแี ้ จงในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีสมำคมฯ ประจำปี 2562
ประธำนแจ้งว่ำ ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ สมำคมฯ ให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไชย สอบบัญชี ซึ่งเป็ น
บริษัทที่น่ำเชื่อถือ และบริษัทเคพีเอ็มจีฯ ได้บริจำคกลับคืนให้สมำคมฯ ทุกปี ขออนุมตั ิให้บริษัท เคเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชีต่อไป
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมอนุมตั ิให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
สมำคมฯ ประจำปี 2562
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธำนแจ้งว่ำ กำรบริหำรงำนของสมำคมฯ ในช่วงต่อไป เรำต้องกำรทำในแนวรุก มำกกว่ำ
แนวรับ เช่น เรื่องท้องไม่พร้อม และอีกด้ำนคือ โครงกำรสุภำพบุรุษ 4.0 เพื่อให้สภุ ำพบุรุษตัวจริงร่วม
รณรงค์หยุดทำร้ำยผูห้ ญิง และให้เกียรติสภุ ำพสตรีมำกขึน้ ซึ่งจะทำให้ปัญหำท้องไม่พร้อมก็จะลดลง
และขอให้ผหู้ ญิงที่เป็ นแม่ ๆ สอนให้ลกู เป็ นกุลสตรีท่เี ข้มแข็ง และให้ผชู้ ำยต้องไม่ทำร้ำยสตรี
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คุณเจริญจิต งำมทิพยพันธุ์ กำรดำเนินงำนในปี ท่ผี ่ำนมำต้องขอขอบคุณและชื่นชม คุณสุดำวรรณ
ผูอ้ ำนวยกำรสมำคมฯ ท่ำนนำยก และพวกเรำทุก ๆ คน ที่รว่ มกันปฏิบตั ิงำนอย่ำงเข็มแข็ง และสำมำรถทำ
รำยได้ให้กบั สมำคมฯ มีรำยได้เพิ่มขึน้ ได้ และจะช่วยประสำนงำนกับธนำคำรออมสิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของสมำคมฯ เพิ่ม
มติทปี่ ระชุม รับทรำบ
ปิ ดประชุมเวลำ 11.20 น.

นำงทิพวัลย์ มำรศรี บันทึก/พิมพ์
นำงสุดำวัลย์ คมธรรม ตรวจแก้
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