
 
 

แนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

 

เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ก าหนดแนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจพิจารณาผู้ขอรับเงินอุดหนุน การยื่นขอรับ
เงินอุดหนุน โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาเอกสาร การจัดท า
สัญญารับเงินอุดหนุน การติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน และการด าเนินการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง จึงได้อธิบายแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
ผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีดังนี้ 
(1) กลุ่ม/ชมรมสตรี 

 กลุ่มสตรีตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และชมรมสตรีตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จะต้องด าเนินงานในรูปแบบ
ของคณะบุคคล เช่น มีประธานกลุ่มหรือประธานชมรม กรรมการ เลขานุการ มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือชมรม
ที่ชัดเจน ไม่ใช่กลุ่มหรือชมรมที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว แต่ได้จัดตั้งและด า เนินการมาเป็นเวลา
พอสมควร ที่ส าคัญกลุ่ม/ชมรมสตรีจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสตรี
และครอบครัวด้วย และหมายรวมถึงกลุ่ม/องค์กรที่จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 

(2) องค์กรเอกชน 
 องค์กรเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรที่มิใช่นิติบุคคล มีคณะบุคคลหรือผู้บริหารจัดการองค์กร         

มีวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวแต่จัดตั้งและด าเนินการ         
มาเป็นเวลาพอสมควร ที่ส าคัญองค์กรเอกชนนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 

(3) มูลนิธิหรือสมาคม  
 มูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มีคณะบุคคลหรือผู้บริหารจัดการองค์กร มีวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน มีรูปแบบการท างาน 
ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว แต่จัดตั้งและด าเนินการมาเป็นเวลา
พอสมควร ที่ส าคัญมูลนิธิหรือสมาคมนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัวด้วย 

(4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีการบริหารจัดการและด าเนินการในรูปของคณะท างานที่ประกอบด้วยตัวแทนขององค์กร กลุ่มประชาชน 
และเครือข่ายครอบครัวในชุมชน โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนขององค์กรปกครอง



 
 

ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้อง      
มีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 

(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับเงิน
อุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 

(6) หน่วยงานของรัฐ 
 หน่วยงานของรัฐ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่การด าเนินงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว            
ซึ่งหน่วยงานของรัฐดังกล่าวหากประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย 

2. หลักฐานในการยื่นค าขอรับเงินอุดหนุน 
ในการตรวจพิจารณาการยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนตามระเบียบดังกล่าว นอกจาก

จะพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาหลักฐานในการยื่นค าขอรับ    
การสนับสนุนเงินอุดหนุนด้วย ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอดังนี้ 

(1) รายงานการประชุม 
(1.1) รายงานการประชุมส าหรับองค์กรภาคเอกชน (กลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน 

มูลนิธิ สมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) จะต้องแนบรายงานการประชุมที่มีมติว่าได้มอบหมายให้ใคร  
เป็นผู้ยื่นค าขอ และจะยื่นค าขอรับการสนับสนุนส าหรับโครงการอะไร ในกรอบวงเงินเท่าใด เพ่ือจัดท ากิจกรรม
หรือภารกิจใดบ้าง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวจะต้องลงชื่อตนในแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01) 
ในฐานะผู้ยื่นค าขอ 

(1.2) ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้        
รับมอบหมายเป็นผู้ยื่นค าขอ โดยผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(1.3) ส าหรับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมาย เป็นผู้ยื่นค าขอ 
โดยผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น 

(2) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ 
(3) บัญชีรายช่ือคณะบุคคลที่เป็นผู้บริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนตาม (1.1) โดยระบุต าแหน่ง

บริหารของคณะบุคคลเหล่านั้นแต่ละคนให้ชัดเจน 
ส่วนการยื่นค าขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ ให้ท าสองชุด (กรณีผู้ยื่นอยู่ต่างจังหวัด ให้เก็บไว้ที่      

ผู้ขอรับเงินอุดหนุนหนึ่งชุด และที่ สนง.พมจ.หนึ่งชุด โดยไม่ต้องส่งให้ สค. กรณีผู้ยื่นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ให้เก็บไว้ที่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนหนึ่งชุด และที่กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม สค. หนึ่งชุด)  



 
 

ข้อสังเกต ชื่อผู้ยื่นค าขอ คือผู้ลงชื่อในแบบค าขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01) และเป็นคนเดียวกัน
กับผู้ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน จึงจะต้องชัดเจนตั้งแต่ต้น แต่หากผู้ยื่นค าขอไม่อาจลงชื่อในสัญญา       
รับเงินอุดหนุนได้ สามารถมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นท าการแทนได้ 

3. ประเภทโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน 
นอกจากจะต้องตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาลักษณะ  

ของโครงการที่ยื่นค าขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้วย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของโครงการดังนี้ 
3.1 โครงการของภาคเอกชน (โครงการของกลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม 

หรือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) 
(1) เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาสตรี นโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาสถาบันครอบครัว หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สค. 
(2) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่บางส่วน 
(3) เป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอ่ืน หรือได้รับ  

แต่ไม่เพียงพอ และ 
(4) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดในข้อ 7 ของระเบียบ        

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3.2 โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)  

(1) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วนและเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ 
(2) เป็นโครงการที่ไม่สามารถของบประมาณปกติได ้หรือได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ และ  
(3) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดในข้อ 7 ของระเบียบ        

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
               3.3 กรอบวงเงินของโครงการ 

(1) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน     
ห้าหมื่นบาท 

(2) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกิน      
ห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

(3) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกิน     
หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

3.4 การรับรองโครงการ 
(1) โครงการของภาคเอกชน  (กลุ ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธ ิ สมาคม      

หรือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) จะต้องผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้      
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 
เช่น ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
                          (1.1) ผู้ขอรับเงินอุดหนุนสามารถขอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตามที่ก าหนด      
เป็นผู้รับรองให้ได้ 



 
 

(1.2) ผู้รับรองอาจเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค  เช่น 
ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว หรือหัวหน้าส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร เช่น 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในจังหวัด
เดียวกันกับผู้ขอรับเงินอุดหนุน 

(1.3) ให้ลงชื่อผู้รับรองในหน้าสุดท้ายของแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01) 
 (2) โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)  

(2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(2.2) ส าหรับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้ผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากหัวหน้า   
ส่วนราชการนั้น 

(2.3) ให้ลงชื่อผู้รับรองในหน้าสุดท้ายของแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01) 

4. ลักษณะโครงการที่สนับสนุน  
ตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ 

ก าหนดว่า โครงการที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1) เป ็นโครงการที ่ม ีผลต ่อสตร ี ผู ้ค ้าประเวณี ผู ้ได ้ร ับผลกระทบจากการค ้าประเวณี           
และครอบครัวซึ่งอยู่ในสภาวะยากล าบากหรือที่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 

2) เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การบ าบัดฟ้ืนฟู การพัฒนา
ศักยภาพสตรีหรือครอบครัว การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย การค้าประเวณี ผู ้ได้ร ับผลกระทบ       
จากการค้าประเวณี หรือการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

3) เป็นโครงการจัดท าแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาสตรี ครอบครัว 
หรือด้านการค้าประเวณี 

4) เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
พัฒนาสตรี ครอบครัว และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

5) เป็นโครงการพัฒนากลไกความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง กลุ่มสตรี ชมรมสตรี 
องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 

6) โครงการอ่ืนด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

5. ลักษณะโครงการที่ไม่สนับสนุน 
1) โครงการที่ไม่เป็นไปตามลักษณะที่ก าหนดในระเบียบ ข้อ 7 (1) – (6) 
2) โครงการที่มีลักษณะซ้ าซ้อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือพ้ืนที่ รวมทั้งโครงการที่ซ้ าซ้อน  

กับภารกิจที่ภาครัฐด าเนินการครอบคลุมแล้ว 
3) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายส านักงาน 



 
 

4) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อน าไปจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร 
5) โครงการที่มีการจ้างในลักษณะการจ่ายเป็นเงินเดือน 
6) โครงการที่เน้นการจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ มากกว่าเน้นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม 
7) โครงการที่สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐด าเนินการในการปฏิบัติราชการปกติ 
8) โครงการที่เป็นการประชุมขององค์กรเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นงานประจ าที่องค์กรนั้น    

ต้องด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว 
9) โครงการที่มุ่งเน้นให้มีการศึกษาดูงานที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 
10) โครงการที่เน้นการทัศนศึกษา แข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการอบรมให้ความรู้   

ด้านการพัฒนาสตรีหรือครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย 
11) โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอาชีพหรือการสร้างงานสร้างรายได้ เพียงอย่างเดียว 

เนื่องจากสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

6. ค่าใช้จ่ายโครงการที่สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม        

กับสถานที่ และเกิดความคุ้มครองในภารกิจภาครัฐ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการก าหนด เช่น  
6.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 

(1) วิทยากรในการอบรมวิชาการ (ภาคบรรยาย) และเป็นการอภิปรายไม่เกิน ๓ คน  
- ภาครัฐ ไม่เกิน 6 ชม./วัน     600 บาท/ชม./คน 
- ภาคเอกชน ไม่เกิน 6 ชม./วัน  1,200 บาท/ชม./คน 

(2) วิทยากรกลุ่มย่อย ไม่เกิน 6 ชม./วัน ในอัตรา 300 บาท/ชม./คน จ านวนวิทยากร        
ในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความยากง่ายของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ จ านวน
วิทยากรต้องไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

6.2 ค่าใช้สอย 
(1) ค่าอาหารในการฝึกอบรม  

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ราคาตามจริง แตไ่ม่เกิน 120 บาท/คน/มื้อ 

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริง แตไ่ม่เกิน 350 บาท/คน/มื้อ 
(2)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ราคาตามจริง แตไ่ม่เกิน 35 บาท/คน/มื้อ 

- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริง แตไ่ม่เกิน 50 บาท/คน/มื้อ 
(3)  ค่าที่พักราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 750 บาท/วัน/คน 
(4)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

- ในพ้ืนที่ (ไม่ใช่ค่าแท็กซ่ี) คนละไม่เกิน 200 บาท (ไป – กลับ) 



 
 

- นอกพื้นที ่ (ไม่ใช่ค่าแท็กซี ่) (กรณีโครงการที ่มีการศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรม    
นอกพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) คนละไม่เกิน 300 บาท (ไป – กลับ) 

(5)  ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าพาหนะ พิจารณา
สนับสนุนตามความเหมาะสมของกิจกรรมและตามสภาพของพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ      
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

6.3  ค่าวัสดุ   
      6.3.1 โครงการของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมและ

ตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   6.3.2 โครงการของภาคประชาชน/กลุ่ม/ชมรม/องค์กรต่างๆ 

- วัสดุในการอบรม ไม่เกิน 50 บาท/คน 
- วัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น อุปกรณ์กลุ่ม การท า walk rally เป็นต้น ให้คิด     

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไม่เกิน 200 บาท/คน 
6.4  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 50 บาทต่อชุด 
6.5  ค่าประสานงาน (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) 

ต้องไม่เกินร้อยละห้าของค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
6.6 ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และ

ประหยัด  
(1)  ค่าเอกสารแบบฟอร์ม/แบบสอบถาม (กรณีโครงการที่เป็นงานวิจัย/การส ารวจข้อมูล)  

ไม่เกิน 5 บาท/ชุด 
(2)  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 600 บาท/ชิ้น ส าหรับจ านวนชิ้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ 

ของคณะกรรมการพิจารณาฯ 
(3)  ค่าเกียรติบัตร ไม่เกิน 10 บาท/คน/ชิ้น (ใบ) 
(4)  ค่าเช่าสถานที่รวมโสตทัศน ูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง จอ LCD เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ    

ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน  
(5)  ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ช่วยจัดกิจกรรมโครงการ/เก็บข้อมูล/น าเข้าและประมวลผล

ข้อมูล ไม่เกิน 5 บาท/แผ่น 

7. ค่าใช้จ่ายโครงการที่ไม่สนับสนุน 
7.1 ค่าตกแต่งสถานที่ 
7.2 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม 
7.3 ค่าของที่ระลึก/สมนาคุณวิทยากร หากจ่ายเป็นค่าวิทยากรแล้ว  ของรางวัล ค่าจัดท าเสื้อ   

ค่าจัดท ากระเป๋า 
7.4 ค่าวัสดุส านักงาน (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนต่างๆ และค่าติดต่อประสานงาน ให้รวมอยู่ในงบ

บริหารขององค์กร) 



 
 

7.5 ค่าเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ ทุนการศึกษา และค่าจ้างในลักษณะการเหมาจ่าย 
เป็นรายเดือน 

7.6 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรรมการและที่ปรึกษาของโครงการ เช่น กรรมการตัดสินรางวัลการประกวด
หรือการแข่งขันต่างๆ เป็นต้น 

7.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียด 

8. ล าดับความส าคัญของโครงการและองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน   
ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการใด คณะกรรมการให้ความส าคัญของโครงการ

ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
(1) โครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และกลุ่มสตรีที่เป็นเครือข่ายของกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว 
(2) โครงการของมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรภาคประชาชนที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีหรือ

ครอบครัว 
(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(4) หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(5) หน่วยงานราชการอ่ืนที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสไปยังกลุ่มต่างๆ ได้ทั่วถึง คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่มี

ขนาดเล็กก่อนเป็นล าดับแรก ยกเว้นโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการตอบสนองต่อ
นโยบายเร่งด่วน มีความส าคัญสอดคล้องกับภารกิจ สค. หรือมีผลกระทบในวงกว้าง 

ข้อควรระวัง 
โครงการที่มีล ักษณะวัตถุประสงค์คล้ายกันหากมีหลายองค์กรในพื้นที ่เดียวกันขอรับการ

สนับสนุนจะพิจารณาให้การสนับสนุนเพียงองค์กรเดียว กรณีหนึ่งองค์กรส่งโครงการขอรับการสนับสนุน
หลายโครงการหรือหลายกิจกรรมจะพิจารณาให้การสนับสนุนเพียงหนึ่งโครงการหรือหนึ่งกิจกรรมต่อโครงการ 
เว้นแต่ กรณีท่ีโครงการนั้นมีกิจกรรม (ขั้นตอน) ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะด าเนินการโอนเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน สค. 
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. (ส่วนกลาง) จัดสรรให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายแทนกัน ภายในเดือนพฤศจิกายน 25๖๐ 

ขั้นตอนที่ 2 
  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
พิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด” โดยพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ส าหรับจ านวนองค์ประกอบขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดพิจารณา         
โดยมีพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธานหรือเลขานุการของคณะกรรรมการดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 3 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพ้ืนที่จังหวัด เสนอโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุน ตามแบบ สค. 01 ภายในเดือนธันวาคม 25๖๐ จ านวน ๗6 จังหวัด ที่ สค. โอนเงินให้จังหวัด       
ในไตรมาสที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 
  การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด โดยใช้หลักการประชุม ดังนี้ 

1) การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

2) ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนตามล าดับ ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  

3) การวินิจฉัยขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

4) คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ และกลั่นกรองโครงการที่เสนอโดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน และประสานผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ชี้แจงแสดงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ประกอบในการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ   

    ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด พิจารณาตามกรอบโครงการ/กิจกรรมที่ 
สค. ก าหนด โดยใช้เกณฑ์ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการที่จ าเป็น ประหยัด และเกิดความคุ้มครองในภารกิจ
ภาครัฐ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการจะใช้แบบฟอร์มประเมินโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน จาก สค. (แบบ สค. 04) 
เป็นแบบในการพิจารณาโครงการ รวมทั้งอาจมีหลักเกณฑ์การพิจารณาของจังหวัดเพ่ิมเติมด้วยก็สามารถท าได้ 

 

 

รายละเอียดขั้นตอนเงินอุดหนุน สค. 
 



 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว  

และเมื่อได้รับการอนุมัติค่าใช้จ่ายแล้วให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือลงนาม
ในสัญญาเงินอุดหนุน ตามแบบ สค. 02 โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาดังกล่าวและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสรุปผล
การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน สค. ตามแบบ สค. 05 ส่งให้ สค. ทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด มีมติพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว   

ขั้นตอนที่ ๖   
คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ส่งหนังสือถึงกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี   

เพ่ือแจ้งผลการอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาขอรับเงินอุดหนุน การด าเนินกิจกรรม 
การติดตาม การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ขั้นตอนที่ ๗  
คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด จะต้องก ากับ ดูแล และติดตามโครงการของกลุ่ม/

องค์กรเครือข่ายสตรี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน น าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกเหนือจาก
กิจกรรมโครงการ หรือน าไปด าเนินโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการนอกเขต
พ้ืนที่ตั้งของจังหวัดนั้นมิได้  

ขั้นตอนที่ ๘ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานและ

ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี และรวบรวมรายงานผล แบบ สค. 03 ส่งให้ สค. 
ภายใน 30 วัน หลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ต้องด าเนินการภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ ๙  
ในกรณีกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีน าเสนอโครงการและได้ผ่านรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จังหวัดให้ได้รับเงินอุดหนุน สค. แล้ว แต่ต่อมาไม่ประสงค์จะรับเงินหรือไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกโครงการของกลุ่ม/
องค์กรเครือข่ายสตรีกลุ่มใหม่ เพ่ือด าเนินการโครงการทดแทนโดยเร็ว โดยด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 3๑ กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้ด าเนินการ ให้ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบของทางราชการ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง หรือการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดในแนวทางนี้ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น โดยอนุโลม หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ      
ของทางราชการได้ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 



 
 

 
 
 
ที่มา 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 256๑  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่ม /
องค์กรเครือข่ายสตรี ภายใต้โครงการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสตรี โดยคณะกรรมการพิจารณา 
เงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) พิจารณาจัดสรรงบประมาณวงเงิน 3,800,000 บาท 
(สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด 
จังหวัดละ 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนให้แก่กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในจังหวัด 

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม/องค์กรสตรี ให้มีความรู้ ทักษะ สามารถพัฒนาศักยภาพ    

ของตนเอง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเด็ก สตรี 
และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรสตรี ให้สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม           
ที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ครอบครัว และชุมชน โดยสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์ และทิศทางของแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง ขับเคลื่อนงานนโยบายเร่งด่วน 
งานตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
2.  กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การค้าประเวณี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
3. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินเพ่ือความมั่นคงในชีวิต 
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายส าคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐ 

ทั้งนี้ ส าหรับการเขียนหลักการโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนฯ ควรมีข้อมูลสถิติ อ้างอิงที่เป็นตัวเลข
แยกประเภทสตรีในพ้ืนที่ เช่น จ านวนเยาวสตรี สตรีท างานนอกบ้าน สตรีท างานบ้านที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
สตรีสูงอายุ สตรีพิการ เป็นต้น โดยน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาของสตรีให้ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ในเป้าหมายที่ 5 
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน  ให้คณะกรรมการพิจารณา      
เงินอุดหนุนฯ พิจารณาโครงการก่อนเป็นล าดับแรก 

 
 

กรอบการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 



 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ๘ เดือน (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 25๖๐ ถึง 3๑ กรกฎาคม 256๑) 

การส่งรายงาน 
ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามแบบ สค. 03 เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น

ภายใน 30 วัน ส่งไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในจังหวัดนั้นๆ เพ่ือส่งต่อให้
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 256๑ 

หมายเหตุ 
- ตัวอย่างหัวข้อวิชาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ 
- รูปแบบกิจกรรมสามารถใช้การบรรยาย การแบ่งกลุ่ม การแลกเปลี่ ยน การแสดงบทบาทสมมติ การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม การท ากิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายสตรีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

กลุ่มเป้าหมาย  สตรี  สตรีแกนน าในชุมชน 

ตัวอย่างหัวข้อวิชา 
1. ความส าคัญของการมีส่วนร่วมระดับตัดสินใจของสตรี ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
2. การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น า 
3. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

- ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย 
- แนวโน้มสถานการณ์ของสังคมโลก 
- เศรษฐกิจไทย : ทิศทางและโอกาสส าหรับสตรี 
- เศรษฐกิจฐานราก 

4. การบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. สตรีเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวการณ์เป็นผู้น าที่ดี  
2.  สตรีและองค์กรสตรีมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 

และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ิมข้ึน 
3. สตรีเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสตรีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศเพ่ิมขึ้น 

เครื่องมือ : แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม  การติดตามผลหลังการอบรม 

วิทยากร 
1. กรมการพัฒนาชุมชน 
2. ส านักงานจังหวัด 
3. อาจารย์มหาวิทยาลัย 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การค้าประเวณี 

/การถูกล่วงละเมิดทางเพศ/การค้ามนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้แก่สตรี เยาวสตรี 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น การค้าประเวณี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายระดับชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

การค้าประเวณี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ 

กลุ่มเป้าหมาย สตรี เยาวสตรี สตรีแกนน า 

ตัวอย่างหัวข้อวิชา  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
1. การส ารวจพื้นที่เสี่ยง และพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน 
2. การส ารวจชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ

สตรี (น าเสนอโดยใช้วีดีทัศน์สถิติข้อมูลของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาจากภาพยนตร์ สถานการณ์สมมติ พร้อม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์) 

3. ความรู้เรื่องเพศศึกษา สรีระ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
4. ระดมพลังความคิดสร้างสรรค์ของลูกวัยรุ่น (ก าหนดเส้นทางเดินชีวิต ค้นหาพลังหรือความสามารถของ

ตนเอง และการแสดงออกอย่างเหมาะสม) 
5. การสื่อสารเรื่องเพศกับลูกอย่างสร้างสรรค์ (ท าอย่างไรให้ลูกไว้วางใจในตัวพ่อแม่ ทักษะการรับฟัง 

การสื่อสารเชิงบวก การสอนลูกเรื่องเพศ เทคนิคการให้ค าปรึกษา การรักษาความลับ ลดการตัดสินคุณค่าของ
แนวคิดท่ีแตกต่าง) 

6. การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
7. ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน 
8. แนวทางการช่วยเหลือกรณีเด็กท้องในวัยเรียนทั้งในระดับครอบครัวและโรงเรียน 
9. ช่องทางการค้นหาค าตอบเรื่องเพศที่เหมาะสม (จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หนังสือ อินเตอร์เน็ต 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดให้บริการ สายด่วน 1663) 
10. การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (เทคนิคการเฝ้าระวัง สังเกต  

การติดตามช่วยเหลือ เพ่ือนช่วยเพือ่น ตั้งชมรม พัฒนาแกนน าเยาวชน) 
11. จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในชุมชน 

 
 
 



 
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี/ถูกล่วงละเมิดทางเพศ/การค้ามนุษย์ 
1. ความรู้และทักษะป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีและค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็ก เยาวชน

สตรี และบุคคลในครอบครัว 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539  

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
3. ความรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ 
4. การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การค้าประเวณี/การถูกล่วงละเมิดทางเพศ/การค้ามนุษย์ ในพ้ืนที่ลดลง 
2. เกิดเครือข่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง แกนน าเยาวชน กลุ่มสตรีอาสา ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหา และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และสตรีที่ประสบปัญหาได้ 

เครื่องมือ : แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม การลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเยียนบ้าน การสังเกต 

วิทยากร 
1. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
2. ต ารวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนาย 
3. สาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
4. อาจารย์สถาบันการศึกษา 
5. มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาส าหรับเยาวชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินเพื่อความม่ันคงในชีวิต 

 

วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้สตรี/เยาวสตรีไดเ้รียนรู้วิธีบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม  

2. สามารถจัดการกับปัญหาหนี้สินในครัวเรือนได้ หรือปลอดภัยจากภาระหนี้สิน 
3. มีการออมเพ่ืออนาคตเพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว  

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรี เยาวสตรี แกนน าสตรีในชุมชน 

ตัวอย่างหัวข้อวิชา 
1. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป็นการให้ความรู้เพ่ือน าหลักมาปฏิบัติในครอบครัว 

เท่านั้น ไม่สามารถซ้ือพืชพันธุ์ไม้ ปุ๋ย สารเคมีต่าง ๆ ได้) 
2. การสร้างความตระหนัก และส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของครัวเรือน 
3. การท าบัญชีครัวเรือน รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด  

การออมเงินเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว การออมเพ่ืออนาคต เช่น การฝากเงินประจ า การ
ฝากเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การประกันชีวิต ประกันภัยต่าง ๆ การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย การเป็น
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น 

4. การบริหารจัดการเครดิตและหนี้สินของครัวเรือน 
5. การเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
6. ความส าคัญของการรวมกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ และการบริหารงบประมาณของกลุ่มฯ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. พ่อ แม่ ลูก หรือสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ มีการท าบัญชีครัวเรือนอย่างน้อย 1 บัญชี 
2. สตรี/เยาวสตรีสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการกับหนี้สินครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม 
3. สตรี/เยาวสตรีมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย หรือมีการออมเงินเพ่ืออนาคต (มีอาชีพเสริม หรือมีการ

ออมเงิน การท าประกันชีวิต) 
4. มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เครื่องมือ : แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการอบรม สมุดบัญชีครัวเรือน และลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน 

วิทยากร 
1. กรมการพัฒนาชุมชน  
2. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ส่วนภูมิภาค) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 1213 (ไม่มี

ค่าใช้จ่าย) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ธนาคารออมสิน (ส่วนภูมิภาค) 
3. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
4. เทศบาล/อบต. (ความรู้เรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์) 



 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายส าคัญท่ีผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 

 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้สตรีและเยาวสตรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายส าคัญที่ควรรู้ สามารถเข้าถึงสิทธิและ

สวัสดิการภาครัฐ 
2. เพ่ือเสริมพลังให้สตรีและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเป็นเครือข่าย     

เฝ้าระวังปัญหาของกลุ่มสตรีในพ้ืนที ่
3. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่  

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
กลุ่มสตรี เยาวสตรี และสตรีแกนน าในชุมชน 

ตัวอย่างหัวข้อวิชา  
1. กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ ได้แก่ 
        กฎหมายครอบครัว เช่น การหมั้น เงื่อนไขการสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา การหย่า บุตร

นอกสมรส มรดก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติค าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 

     กฎหมายแรงงาน เช่น สัญญาจ้างแรงงาน การลาคลอด การล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน 
      กฎหมายแพ่ง เช่น การเช่าซื้อกับการขายแบบผ่อนส่ง การขายฝาก การจ านอง 
2. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการภาครัฐต่าง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ส าหรับสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ    

ผู้ไร้ที่พ่ึง คนเร่ร่อนไร้บ้าน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว การบริการ
ด้านที่อยู่อาศัย บริการรับจ าน า เป็นต้น 

3. การสร้างเครือข่ายการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสตรีในชุมชน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. สตรี/เยาวสตรี มีความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน 
 2. มีกลุ่มเครือข่ายสตรีเฝ้าระวังปัญหาของกลุ่มสตรีในพ้ืนที ่

เครื่องมือ 
 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน-หลังการอบรม  

วิทยากร 
1. ต ารวจ อัยการ ศาล นักกฎหมายในพื้นท่ี อาจารย์มหาวิทยาลัย 
2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

 
 


