แนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
เพื่อให้การดาเนินการตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้ว ยเงินอุดหนุน
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้กาหนดแนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องในแต่ ละขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจพิจารณาผู้ขอรับเงินอุดหนุน การยื่นขอรับ
เงินอุดหนุน โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาเอกสาร การจัดทา
สัญญารับเงินอุดหนุน การติดตามและรายงานผลการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน และการดาเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้อธิบายแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
ผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีดังนี้
(1) กลุ่ม/ชมรมสตรี
กลุ่มสตรีตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และชมรมสตรีตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จะต้องดาเนินงานในรูปแบบ
ของคณะบุคคล เช่น มีประธานกลุ่มหรือประธานชมรม กรรมการ เลขานุการ มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือชมรม
ที่ชัด เจน ไม่ ใช่ก ลุ่ ม หรื อชมรมที่จั ดตั้ งขึ้ นเฉพาะกิ จเป็น ครั้ งคราว แต่ไ ด้จั ดตั้ง และด าเนิน การมาเป็ นเวลา
พอสมควร ที่สาคัญกลุ่ม/ชมรมสตรีจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรี
และครอบครัวด้วย และหมายรวมถึงกลุ่ม/องค์กรที่จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
(2) องค์กรเอกชน
องค์ ก รเอกชน ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล มี ค ณะบุ ค คลหรื อ ผู้ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ ก รที่ชั ด เจน ไม่ ใช่ อ งค์ก รที่ ตั้ งขึ้ น เฉพาะกิ จเป็ น ครั้ ง คราวแต่ จัด ตั้ ง และด าเนิ น การ
มาเป็นเวลาพอสมควร ที่สาคัญองค์กรเอกชนนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
พัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย
(3) มูลนิธิหรือสมาคม
มูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มีคณะบุคคลหรือผู้บริหารจัดการองค์กร มีวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน มีรูปแบบการทางาน
ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว แต่จัดตั้งและดาเนินการมาเป็นเวลา
พอสมควร ที่สาคัญมูลนิธิหรือสมาคมนั้นจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัวด้วย
(4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
มีการบริหารจัดการและดาเนินการในรูปของคณะทางานที่ประกอบด้วยตัวแทนขององค์กร กลุ่มประชาชน
และเครือข่ายครอบครัวในชุมชน โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลและการส่งเสริมสนับสนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรื อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้อง
มีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับเงิน
อุดหนุนจะต้องมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย
(6) หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ ก ารด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว
ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ดั ง กล่ า วหากประสงค์ จ ะขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จะต้ อ งมี ผ ลงานหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วย
2. หลักฐานในการยื่นคาขอรับเงินอุดหนุน
ในการตรวจพิจารณาการยื่นคาขอรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนตามระเบียบดังกล่าว นอกจาก
จะพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาหลักฐานในการยื่นคาขอรับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนด้วย ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอดังนี้
(1) รายงานการประชุม
(1.1) รายงานการประชุมสาหรับองค์กรภาคเอกชน (กลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน
มูลนิธิ สมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) จะต้องแนบรายงานการประชุมที่มีมติว่าได้มอบหมายให้ใคร
เป็นผู้ยื่นคาขอ และจะยื่นคาขอรับการสนับสนุนสาหรับโครงการอะไร ในกรอบวงเงินเท่าใด เพื่อจัดทากิจกรรม
หรือภารกิจใดบ้าง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวจะต้องลงชื่อตนในแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01)
ในฐานะผู้ยื่นคาขอ
(1.2) ส่ ว นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ป ลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้
รับมอบหมายเป็นผู้ยื่นคาขอ โดยผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(1.3) สาหรับหน่วยงานของรัฐอื่น ให้ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมาย เป็นผู้ยื่นคาขอ
โดยผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น
(2) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
(3) บัญชีรายชื่อคณะบุคคลที่เป็นผู้บริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนตาม (1.1) โดยระบุตาแหน่ง
บริหารของคณะบุคคลเหล่านั้นแต่ละคนให้ชัดเจน
ส่วนการยื่นคาขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ ให้ ทาสองชุด (กรณีผู้ยื่นอยู่ต่างจังหวัด ให้ เก็บไว้ที่
ผู้ขอรับเงินอุดหนุนหนึ่งชุด และที่ สนง.พมจ.หนึ่งชุด โดยไม่ต้องส่งให้ สค. กรณีผู้ยื่นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้เก็บไว้ที่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนหนึ่งชุด และที่กลุ่มงานคลัง สานักงานเลขานุการกรม สค. หนึ่งชุด)

ข้อสังเกต ชื่อผู้ยื่นคาขอ คือผู้ลงชื่อในแบบคาขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01) และเป็นคนเดียวกัน
กั บ ผู้ ล งนามในสั ญ ญารั บ เงิน อุ ดหนุ น จึ งจะต้อ งชัด เจนตั้งแต่ต้ น แต่ห ากผู้ ยื่ นคาขอไม่อ าจลงชื่อ ในสั ญญา
รับเงินอุดหนุนได้ สามารถมอบอานาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นทาการแทนได้
3. ประเภทโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
นอกจากจะต้องตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาลักษณะ
ของโครงการที่ยื่นคาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้วย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของโครงการดังนี้
3.1 โครงการของภาคเอกชน (โครงการของกลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม
หรือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน)
(1) เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาสตรี นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันครอบครัว หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สค.
(2) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่บางส่วน
(3) เป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอื่น หรือได้รับ
แต่ไม่เพียงพอ และ
(4) เป็ น โครงการที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่ ก าหนดในข้ อ 7 ของระเบี ย บ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐
3.2 โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)
(1) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วนและเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ
(2) เป็นโครงการที่ไม่สามารถของบประมาณปกติได้ หรือได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ และ
(3) เป็ น โครงการที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่ ก าหนดในข้ อ 7 ของระเบี ย บ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐
3.3 กรอบวงเงินของโครงการ
(1) โครงการขนาดเล็ ก หมายถึง โครงการที่ขอรับ เงินอุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
(2) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอรั บ เงิน อุดหนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกิ น
ห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(3) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึ ง โครงการที่ข อรั บ เงิน อุ ดหนุ น ในวงเงิ น ค่า ใช้ จ่า ยเกิ น
หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
3.4 การรับรองโครงการ
(1) โครงการของภาคเอกชน (กลุ ่ม สตรี ชมรมสตรี องค์ก รเอกชน มูล นิธ ิ สมาคม
หรือ ศูน ย์พ ัฒ นาครอบครั ว ในชุม ชน) จะต้ องผ่ านการรับ รองจากองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ศู นย์เ รียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
เช่น สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินอุดหนุน
(1.1) ผู้ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น สามารถขอให้ ห น่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง ตามที่ ก าหนด
เป็นผู้รับรองให้ได้

(1.2) ผู้รั บ รองอาจเป็นนายกองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรือปลั ดองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น หรื อพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหัว หน้าส่ วนราชการในภูมิภาค เช่น
ผู้อานวยการศูน ย์ เรี ย นรู้ การพัฒ นาสตรี และครอบครัว หรือหั ว หน้าส่ ว นราชการในกรุงเทพมหานคร เช่ น
ผู้อานวยการสานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในจังหวัด
เดียวกันกับผู้ขอรับเงินอุดหนุน
(1.3) ให้ลงชื่อผู้รับรองในหน้าสุดท้ายของแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01)
(2) โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)
(2.1) องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ให้ ผ่ านความเห็ นชอบหรือการรับ รองจากนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(2.2) สาหรั บหน่วยงานของรัฐอื่น ให้ผ่านความเห็นชอบหรือการรับรองจากหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น
(2.3) ให้ลงชื่อผู้รับรองในหน้าสุดท้ายของแบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค. 01)
4. ลักษณะโครงการที่สนับสนุน
ตามระเบี ย บกรมกิจ การสตรี และสถาบัน ครอบครัว ว่าด้ ว ยเงิน อุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๗
กาหนดว่า โครงการที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
1) เป็น โครงการที ่ม ีผ ลต่อ สตรี ผู ้ค ้า ประเวณี ผู ้ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการค้า ประเวณี
และครอบครัวซึ่งอยู่ในสภาวะยากลาบากหรือที่จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
2) เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การบาบัดฟื้นฟู การพัฒนา
ศักยภาพสตรี หรื อครอบครั ว การส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิ งชาย การค้าประเวณี ผู ้ไ ด้ร ับ ผลกระทบ
จากการค้าประเวณี หรือการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
3) เป็นโครงการจัดทาแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาสตรี ครอบครัว
หรือด้านการค้าประเวณี
4) เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
พัฒนาสตรี ครอบครัว และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
5) เป็นโครงการพัฒนากลไกความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง กลุ่มสตรี ชมรมสตรี
องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่อดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว
6) โครงการอื่นด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
5. ลักษณะโครงการที่ไม่สนับสนุน
1) โครงการที่ไม่เป็นไปตามลักษณะที่กาหนดในระเบียบ ข้อ 7 (1) – (6)
2) โครงการที่มีลักษณะซ้าซ้อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ รวมทั้งโครงการที่ซ้าซ้อน
กับภารกิจที่ภาครัฐดาเนินการครอบคลุมแล้ว
3) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายสานักงาน

4) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อนาไปจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร
5) โครงการที่มีการจ้างในลักษณะการจ่ายเป็นเงินเดือน
6) โครงการที่เน้นการจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ มากกว่าเน้นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
7) โครงการที่สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐดาเนินการในการปฏิบัติราชการปกติ
8) โครงการที่เป็ นการประชุมขององค์กรเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นงานประจาที่องค์กรนั้ น
ต้องดาเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว
9) โครงการที่มุ่งเน้นให้มีการศึกษาดูงานที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
10) โครงการที่เน้ นการทัศนศึกษา แข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการอบรมให้ความรู้
ด้านการพัฒนาสตรีหรือครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย
11) โครงการที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การฝึ ก อาชี พ หรื อ การสร้ า งงานสร้ า งรายได้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
เนื่องจากสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและหน่วยงานอื่น ๆ
6. ค่าใช้จ่ายโครงการที่สนับสนุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น โครงการจะต้ อ งเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น ประหยั ด คุ้ ม ค่ า เหมาะสม
กับสถานที่ และเกิดความคุ้มครองในภารกิจภาครัฐ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการกาหนด 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 จานวนวิทยากร
ในแต่ล ะกลุ่มขึ้นอยู่ กับความเหมาะสม และความยากง่ายของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ จานวน
วิทยากรต้องไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
6.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าอาหารในการฝึกอบรม
- กรณีจั ดฝึ กอบรมในสถานที่ ของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรั ฐ
ราคาตามจริง แต่ไม่เกิน 120 บาท/คน/มื้อ
- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริง แต่ไม่เกิน 350 บาท/คน/มื้อ
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- กรณีจั ดฝึ กอบรมในสถานที่ ของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรั ฐ
ราคาตามจริง แต่ไม่เกิน 35 บาท/คน/มื้อ
- กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท/คน/มื้อ
(3) ค่าที่พักราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 750 บาท/วัน/คน
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- ในพื้นที่ (ไม่ใช่ค่าแท็กซี่) คนละไม่เกิน 200 บาท (ไป – กลับ)

- นอกพื ้น ที ่ (ไม่ใ ช่ค ่า แท็ก ซี่) (กรณีโ ครงการที ่มีก ารศึก ษาดูง านหรือ จัด กิจ กรรม
นอกพื้นที่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) คนละไม่เกิน 300 บาท (ไป – กลับ)
(5) ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าพาหนะ พิจารณา
สนับสนุนตามความเหมาะสมของกิจกรรมและตามสภาพของพื้นที่ที่มีการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
6.3 ค่าวัสดุ
6.3.1 โครงการของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมและ
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
6.3.2 โครงการของภาคประชาชน/กลุ่ม/ชมรม/องค์กรต่างๆ
- วัสดุในการอบรม ไม่เกิน 50 บาท/คน
- วัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น อุปกรณ์กลุ่ม การทา walk rally เป็นต้น ให้คิด
ตามความจาเป็นและเหมาะสม ไม่เกิน 200 บาท/คน
6.4 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 50 บาทต่อชุด
6.5 ค่าประสานงาน (ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
6.6 ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด
(1) ค่าเอกสารแบบฟอร์ม/แบบสอบถาม (กรณีโครงการที่เป็นงานวิจัย/การสารวจข้อมูล)
ไม่เกิน 5 บาท/ชุด
(2) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 600 บาท/ชิ้น สาหรับจานวนชิ้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาฯ
(3) ค่าเกียรติบัตร ไม่เกิน 10 บาท/คน/ชิ้น (ใบ)
(4) ค่าเช่าสถานที่รวมโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง จอ LCD เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ
ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน
(5) ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ช่วยจัดกิจกรรมโครงการ/เก็บข้อมูล/นาเข้าและประมวลผล
ข้อมูล ไม่เกิน 5 บาท/แผ่น
7. ค่าใช้จ่ายโครงการที่ไม่สนับสนุน
7.1 ค่าตกแต่งสถานที่
7.2 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม
7.3 ค่าของที่ระลึก/สมนาคุณวิทยากร หากจ่ายเป็นค่าวิทยากรแล้ว ของรางวัล ค่าจัดทาเสื้อ
ค่าจัดทากระเป๋า
7.4 ค่าวัสดุสานักงาน (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. ลาดับความสาคัญของโครงการและองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน
ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการใด คณะกรรมการให้ความสาคัญของโครงการ
ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
(1) โครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และกลุ่มสตรีที่เป็นเครือข่ายของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(2) โครงการของมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรภาคประชาชนที่ดาเนินงานด้านการพัฒนาสตรีหรือ
ครอบครัว
(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(5) หน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสไปยังกลุ่มต่างๆ ได้ทั่วถึง คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่มี
ขนาดเล็กก่อนเป็น ลาดับแรก ยกเว้นโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการตอบสนองต่อ
นโยบายเร่งด่วน มีความสาคัญสอดคล้องกับภารกิจ สค. หรือมีผลกระทบในวงกว้าง
ข้อควรระวัง
โครงการที่มีล ัก ษณะวัต ถุป ระสงค์ค ล้า ยกัน หากมีห ลายองค์ก รในพื้น ที่เ ดีย วกัน ขอรับ การ
สนับ สนุน จะพิจารณาให้การสนับสนุนเพียงองค์กรเดียว กรณีห นึ่ง องค์ก รส่ง โครงการขอรับการสนับ สนุน
หลายโครงการหรือหลายกิจกรรมจะพิจารณาให้ การสนับสนุนเพียงหนึ่งโครงการหรือหนึ่งกิจกรรมต่อโครงการ
เว้นแต่ กรณีที่โครงการนั้นมีกิจกรรม (ขั้นตอน) ที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

รายละเอียดขั้นตอนเงินอุดหนุน สค.
ขั้นตอนที่ 1
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะดาเนินการโอนเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน สค.
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. (ส่วนกลาง) จัดสรรให้แก่สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายแทนกัน ภายในเดือนพฤศจิกายน 25๖๐
ขั้นตอนที่ 2
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
พิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด” โดยพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเหมาะสม ส าหรั บ จ านวนองค์ ป ระกอบขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะจั ง หวั ด พิ จ ารณา
โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธานหรือเลขานุการของคณะกรรรมการดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 3
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี ในพื้นที่จังหวัด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุ น ตามแบบ สค. 01 ภายในเดือนธันวาคม 25๖๐ จานวน ๗6 จังหวัด ที่ สค. โอนเงินให้จังหวัด
ในไตรมาสที่ 1
ขั้นตอนที่ 4
การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด โดยใช้หลักการประชุม ดังนี้
1) การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
2) ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนตามลาดับ ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
3) การวินิ จ ฉั ย ขาดของที่ ประชุ มให้ ถือ เสี ยงข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้ มีห นึ่ง เสี ยงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4) คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ และกลั่นกรองโครงการที่เสนอโดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน และประสานผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ชี้แจงแสดงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ประกอบในการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด พิจารณาตามกรอบโครงการ/กิจกรรมที่
สค. กาหนด โดยใช้เกณฑ์ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการที่จาเป็น ประหยัด และเกิดความคุ้มครองในภารกิจ
ภาครัฐ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการจะใช้แบบฟอร์มประเมินโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน จาก สค. (แบบ สค. 04)
เป็นแบบในการพิจารณาโครงการ รวมทั้งอาจมีหลักเกณฑ์การพิจารณาของจังหวัดเพิ่มเติมด้วยก็สามารถทาได้

ขั้นตอนที่ ๕
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว
และเมื่อได้รับการอนุมัติค่าใช้จ่ายแล้วให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอานาจ เพื่อลงนาม
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
คณะกรรมการพิจ ารณาเงิน อุด หนุน สค. จัง หวัด ส่ง หนัง สือ ถึง กลุ่ม /องค์ก รเครือ ข่า ยสตรี
เพื่อแจ้งผลการอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับ การจัดทาสัญญาขอรับเงินอุดหนุน การดาเนินกิจกรรม
การติดตาม การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๗
คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด จะต้องกากับ ดูแล และติดตามโครงการของกลุ่ม/
องค์กรเครือข่ายสตรี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน นาเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกเหนือจาก
กิจกรรมโครงการ หรือนาไปดาเนินโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการนอกเขต
พื้นที่ตั้งของจังหวัดนั้นมิได้
ขั้นตอนที่ ๘
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด มีหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี และรวบรวมรายงานผล แบบ สค. 03 ส่งให้ สค.
ภายใน 30 วัน หลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ต้องดาเนินการภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๙
ในกรณีกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีนาเสนอโครงการและได้ผ่านรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จังหวัดให้ได้รับเงินอุดหนุน สค. แล้ว แต่ต่อมาไม่ประสงค์จะรับเงินหรือไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกโครงการของกลุ่ม/
องค์กรเครือข่ายสตรีกลุ่ม ใหม่ เพื่อดาเนินการโครงการทดแทนโดยเร็ว โดยดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 3๑ กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้ดาเนินการ ให้สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบของทางราชการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่ง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กาหนดในแนวทางนี้
ให้ ถือปฏิบั ติต ามระเบี ย บของทางราชการว่ าด้ว ยการนั้น โดยอนุโ ลม หากไม่ส ามารถปฏิบัติ ตามระเบีย บ
ของทางราชการได้ให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง

กรอบการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
ที่มา
กรมกิจการสตรี และสถาบั น ครอบครัว (สค.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 256๑
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่ม /
องค์กรเครือข่ายสตรี ภายใต้ โครงการสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสตรี โดยคณะกรรมการพิจารณา
เงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) พิจารณาจัดสรรงบประมาณวงเงิน 3,800,000 บาท
(สามล้ านแปดแสนบาทถ้ว น) ให้ แก่ส านักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
จังหวัดละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในจังหวัด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ กลุ่ ม/องค์กรสตรี ให้ มีความรู้ ทักษะ สามารถพัฒ นาศักยภาพ
ของตนเอง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเด็ก สตรี
และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม /องค์ ก รสตรี ให้ ส ามารถด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ครอบครัว และชุมชน โดยสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และทิศทางของแผนพัฒนาสตรี ฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง ขับเคลื่อนงานนโยบายเร่งด่วน
งานตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การค้าประเวณี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
3. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสาคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐ
ทั้งนี้ สาหรับการเขียนหลักการโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ควรมีข้อมูลสถิติ อ้างอิงที่เป็นตัวเลข
แยกประเภทสตรีในพื้นที่ เช่น จานวนเยาวสตรี สตรีทางานนอกบ้าน สตรีทางานบ้านที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
สตรีสูงอายุ สตรีพิการ เป็นต้น โดยนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของสตรีให้ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ในเป้าหมายที่ 5
บรรลุค วามเสมอภาคระหว่า งเพศและให้อ านาจของผู้ห ญิงและเด็กทุ กคน ให้ คณะกรรมการพิจ ารณา
เงินอุดหนุนฯ พิจารณาโครงการก่อนเป็นลาดับแรก

ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ๘ เดือน (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 25๖๐ ถึง 3๑ กรกฎาคม 256๑)
การส่งรายงาน
ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามแบบ สค. 03 เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน ส่งไปยังสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อส่งต่อให้
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 256๑
หมายเหตุ
- ตัวอย่างหัวข้อวิชาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
- รูปแบบกิจกรรมสามารถใช้การบรรยาย การแบ่งกลุ่ม การแลกเปลี่ ยน การแสดงบทบาทสมมติ การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม การทากิจกรรมร่วมกัน

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสตรีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
กลุ่มเป้าหมาย สตรี สตรีแกนนาในชุมชน
ตัวอย่างหัวข้อวิชา
1. ความสาคัญของการมีส่วนร่วมระดับตัดสินใจของสตรี ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นา
3. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
- ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย
- แนวโน้มสถานการณ์ของสังคมโลก
- เศรษฐกิจไทย : ทิศทางและโอกาสสาหรับสตรี
- เศรษฐกิจฐานราก
4. การบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สตรีเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวการณ์เป็นผู้นาที่ดี
2. สตรีและองค์กรสตรีมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพิ่มขึ้น
3. สตรีเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสตรีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศเพิ่มขึ้น
เครื่องมือ : แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม การติดตามผลหลังการอบรม
วิทยากร
1. กรมการพัฒนาชุมชน
2. สานักงานจังหวัด
3. อาจารย์มหาวิทยาลัย
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การค้าประเวณี
/การถูกล่วงละเมิดทางเพศ/การค้ามนุษย์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้แก่สตรี เยาวสตรี
2. เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น การค้าประเวณี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระดับชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การค้าประเวณี การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์
กลุ่มเป้าหมาย สตรี เยาวสตรี สตรีแกนนา
ตัวอย่างหัวข้อวิชา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1. การสารวจพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
2. การสารวจชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของ
สตรี (นาเสนอโดยใช้ วีดีทัศน์สถิติข้อมูลของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาจากภาพยนตร์ สถานการณ์สมมติ พร้อม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์)
3. ความรู้เรื่องเพศศึกษา สรีระ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
4. ระดมพลังความคิดสร้างสรรค์ของลูกวัยรุ่น (กาหนดเส้นทางเดินชีวิต ค้นหาพลังหรือความสามารถของ
ตนเอง และการแสดงออกอย่างเหมาะสม)
5. การสื่อสารเรื่องเพศกับลูกอย่างสร้างสรรค์ (ทาอย่างไรให้ลูกไว้ วางใจในตัวพ่อแม่ ทักษะการรับฟัง
การสื่อสารเชิงบวก การสอนลูกเรื่องเพศ เทคนิคการให้คาปรึกษา การรักษาความลับ ลดการตัดสินคุณค่าของ
แนวคิดที่แตกต่าง)
6. การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
7. ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน
8. แนวทางการช่วยเหลือกรณีเด็กท้องในวัยเรียนทั้งในระดับครอบครัวและโรงเรียน
9. ช่องทางการค้น หาคาตอบเรื่องเพศที่เหมาะสม (จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หนังสื อ อินเตอร์เน็ต
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดให้บริการ สายด่วน 1663)
10. การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (เทคนิคการเฝ้าระวัง สังเกต
การติดตามช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพือ่ น ตั้งชมรม พัฒนาแกนนาเยาวชน)
11. จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในชุมชน

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
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การค้าประเวณี/การถูกล่วงละเมิดทางเพศ/การค้ามนุษย์ ในพื้นที่ลดลง
2. เกิดเครือข่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง แกนนาเยาวชน กลุ่มสตรีอาสา ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และสตรีที่ประสบปัญหาได้
เครื่องมือ : แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้าน การสังเกต
วิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ตารวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนาย
สาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาจารย์สถาบันการศึกษา
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาสาหรับเยาวชน)

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สตรี/เยาวสตรีได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
2. สามารถจัดการกับปัญหาหนี้สินในครัวเรือนได้ หรือปลอดภัยจากภาระหนี้สิน
3. มีการออมเพื่ออนาคตเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรี เยาวสตรี แกนนาสตรีในชุมชน
ตัวอย่างหัวข้อวิชา
1. การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป็นการให้ความรู้เพื่อนาหลักมาปฏิบัติในครอบครัว
เท่านั้น ไม่สามารถซื้อพืชพันธุ์ไม้ ปุ๋ย สารเคมีต่าง ๆ ได้)
2. การสร้างความตระหนัก และสารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของครัวเรือน
3. การทาบัญชีครัวเรือน รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด
การออมเงินเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว การออมเพื่ออนาคต เช่น การฝากเงินประจา การ
ฝากเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การประกันชีวิต ประกันภัยต่าง ๆ การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย การเป็น
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
4. การบริหารจัดการเครดิตและหนี้สินของครัวเรือน
5. การเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
6. ความสาคัญของการรวมกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ และการบริหารงบประมาณของกลุ่มฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. พ่อ แม่ ลูก หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ มีการทาบัญชีครัวเรือนอย่างน้อย 1 บัญชี
2. สตรี/เยาวสตรีสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการกับหนี้สินครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม
3. สตรี/เยาวสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย หรือมีการออมเงินเพื่ออนาคต (มีอาชีพเสริม หรือมีการ
ออมเงิน การทาประกันชีวิต)
4. มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
เครื่องมือ : แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการอบรม สมุดบัญชีครัวเรือน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
วิทยากร
1. กรมการพัฒนาชุมชน
2. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ส่วนภูมิภาค) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 1213 (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน (ส่วนภูมิภาค)
3. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. เทศบาล/อบต. (ความรู้เรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์)

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสาคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สตรีและเยาวสตรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสาคัญที่ควรรู้ สามารถเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐ
2. เพื่อเสริ มพลั งให้ ส ตรี และชุมชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเป็น เครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหาของกลุ่มสตรีในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
กลุ่มสตรี เยาวสตรี และสตรีแกนนาในชุมชน
ตัวอย่างหัวข้อวิชา
1. กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ ได้แก่
 กฎหมายครอบครัว เช่น การหมั้น เงื่อนไขการสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา การหย่า บุตร
นอกสมรส มรดก พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติคาหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
 กฎหมายแรงงาน เช่น สัญญาจ้างแรงงาน การลาคลอด การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทางาน
 กฎหมายแพ่ง เช่น การเช่าซื้อกับการขายแบบผ่อนส่ง การขายฝาก การจานอง
2. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการภาครัฐต่าง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์สาหรับสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อนไร้บ้าน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว การบริการ
ด้านที่อยู่อาศัย บริการรับจานา เป็นต้น
3. การสร้างเครือข่ายการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสตรีในชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สตรี/เยาวสตรี มีความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
2. มีกลุ่มเครือข่ายสตรีเฝ้าระวังปัญหาของกลุ่มสตรีในพื้นที่
เครื่องมือ
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน-หลังการอบรม
วิทยากร
1. ตารวจ อัยการ ศาล นักกฎหมายในพื้นที่ อาจารย์มหาวิทยาลัย
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

