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ว ัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพือให ้การศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพรวมทังb ให ้ความช่วยเหลือด ้วยการให ้
บ ้านพักฉุกเฉินสําหรับสตรีและเด็ก รวมทังb คลีนค
ิ สําหรับสตรี เพือบรรเทาความเดือดร ้อนทีเกิดขึน
b ในชีวต
ิ
องค์กรทีใ1 ห้การสน ับสนุน
Funds set up by generous donors such as Nippon Foundation,
Quality Learning Foundation, UN Women, etc.
Direct appeal
Donation boxes placed in various public places
Sending the letter to donor
Send their staff to support foundation
Income from WE-TRAIN International House

ความเป็นมาและความจําเป็นทีต
1 อ
้ งได้ร ับการสน ับสนุน
b เอชไอวี
บ ้านพักฉุกเฉินของสมาคมฯ ให ้ความช่วยเหลือสตรีและเด็กมามากกว่า 48,000 คน ทีเคยถูกข่มขืน ติดเชือ
เด็กทีถูกทอดทิงb ถูกทําร ้ายทังb ด ้านร่างกายและจิตใจ หรือแม ้แต่สตรีทเคยเป็
ี
นโสเภณี (จํานวนผู ้หญิงและเด็กโดย
เฉลียทีได ้รับความคุ ้มครองในบ ้านพักฉุกเฉินของสมาคมฯ 140 คนต่อวัน)
การให ้ความช่วยเหลือได ้แก่
- ให ้ทีพัก อาหาร การดูแลสุขภาพ การฟืb นฟูจต
ิ ใจ ชัวคราว
- ให ้การศึกษา การฝึ กอบรมอาชีพ การฝึ กทักษะการใช ้ชีวต
ิ
- บริการให ้คําปรึกษาอย่างเร่งด่วน

Page 1 of 5

ความเป็นมาของสมาคมฯ
สมาคมส่งสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ ้าโสมสวลีฯ ได ้รับการจัดตังb เป็ นสมาคมเมือ
ปี พ.ศ. 2525 ใบอนุญาตจัดตังb เลขที น.ต.128/2525 โดยสํานักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี เป็ นองค์กรกุศล ทีไม่แสวงหากําไร เพือให ้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กทีตกอยูใ่ นสถานการณ์
วิกฤตในชีวต
ิ

ล ักษณะของโครงการการกุศล
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็ นองค์ทไม่
ี แสวงหากําไร เพือให ้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กทีตกอยู่
ในสถานการณ์วก
ิ ฤตในชีวต
ิ เป้ าหมายของสมาคมฯ คือ
:
:
:
:
:

ึ ษาและการบูรณการ
สตรีศก
ส่งเสริมสตรีให ้ได ้รับยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน
ส่งเสริมความรู ้และทักษะตลอดรวมทังb การเข ้ามีสว่ นร่วมในการพัฒนาทังb ด ้านเศรษฐกิจและสังคม
จัดหาระบบสวัสดิการให ้กับสตรี เด็ก และเยาวชนทีขาดโอกาสรวมทังb พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทังb ภายในและภายนอกประเทศในประเด็นเป้ าหมายทีคล ้ายคลึงกัน

กระบวนการจ ัดทํารายงานการประเมิน
ทีมงานของสมาคมกิฟวิง แบคได ้เข ้าเยียมและสัมภาษณ์ผู ้บริหารงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เมือวันศุกร์ท ี 2 สิงหาคม 2556 โดยได ้เข ้าพบและสัมภาษณ์พร ้อมกับจัดทํารายงานการประเมินร่วมกับ
คุณอรุณี ศรีวฒ
ั นา ผู ้อํานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ณ ขณะนัน
b
คุณพิมพ์บรู ณ์ ลิม
b ปิ ยะกุล ผู ้อํานวยการฝ่ ายการเงินของสมาคมฯ ณ ขณะนัน
b
b 98 คน เป็ นผู ้ชาย 11 คนและผู ้หญิง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีเจ ้าหน ้าทีปฏิบต
ั งิ านทังb สิน
87 คน ทังb รวมพนักงานทีปฏิบต
ั งิ านกับ ศูนย์ฝึกอบรมวี-เทรนด์แล ้ว
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็ นหนึงในสิบสององค์เพือการกุศลทีได ้รับรางวัล NGO ในปี พ.ศ.
2554 จากสถาบันคีนัน เอเซีย

โครงการเพือ
1 การกุศลของสมาคมฯ
ํ หร ับสตรี จากการดําเนินงานตังb แต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปั จจุบน
1. บ้านพ ักฉุกเฉินสา
ั มีสตรีและเด็ก
เข ้าพักในบ ้านฉุกเฉินมากกว่า 52,000 คน ซึงปั จจุบน
ั บ ้านพักฉุกเฉินเปิ ดให ้บริการตลอด 24 ชัวโมง
ให ้กับสตรีทต
ี ้องการแหล่งพึงพิงทีประสพปั ญหาจากการเผชิญกับความรุนแรง การล่วงละเมิด การข่มขืน
b เอชไอวี การขัดแย ้งในครอบครัว ไม่มงี านทํา
การถูกทอดทิงb การตังb ครรภ์ทไม่
ี พงี ประสงค์ ติดเชือ
รวมทังb ปั ญหาอืนๆ อีกมาก ในแต่ละวันมีสตรีและเด็กพักอาศัยอยู่ 100 คนโดยเฉลีย
บ ้านพักฉุกเฉินของสมาคมฯ ประกอบไปด ้วยหน่วยงานบริการให ้ความปลอดภัยต่อชีวต
ิ บ ้านดูแลเด็ก
บ ้านดูแลเด็กอ่อน ศูนย์ให ้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ถูกข่มขืน ศูนย์การไกล่เกลียและปรองดอง การให ้บริการ
ระหว่างวัน ตลอดรวมทังb บริการสายด่วน
ในปี พ.ศ. 2558 บ ้านพักฉุกเฉินได ้ถูกแบ่งหน ้าทีในการให ้บริการเป็ นสามหน่วยงานตามลักษณะการให ้
บริการดังนีb
บ้านดูแลเด็ก
เป็ นสถานทีดูแลเด็กตังb แต่อายุ 1 ปี 6 เดือน จนถึง 9 ปี ส่วนใหญ่ผู ้ปกครองของเด็กอยูภ
่ ายใต ้
โครงการการฟืb นฟูของสมาคมฯ
ศูนย์ดแ
ู ลเด็กอ่อน
เด็กอ่อนส่วนใหญ่เป็ นเด็กทีเกิดจากเยาวชนและต ้องการผู ้อุปการะเลีย
b งดูลก
ู แทน สมาคมฯ ได ้รับ
เลีย
b งเด็กอ่อนบางคนเป็ นการชัวคราวในขณะทีพ่อแม่ของเด็กหางานทํา
ศูนย์คนิตนารี
ศูนย์ดงั กล่าวทําหน ้าทีให ้ความช่วยเหลือแก่เด็กหญิงและสตรีทถู
ี กกระทําชําเราโดยเฉพาะ ศูนย์คนิตนารี
เป็ นศูนย์ฝึกอาชีพแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ รวมทังb ให ้ความช่วยเหลือด ้านกฏหมายและการ
ประสานงานต่างทีเกียวกับประเด็นทางกฏหมาย
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ภาพรวมลักษณะปั ญหาของเด็กหญิงและสตรีทีประสพในปี พ.ศ. 2558
1. ปั ญหาครอบครั ว
2. ปั ญหาท ้องเมือไม่พร ้อม
3. ความรุนแรงในครอบครั ว

จํ านวน
125 ราย

-

จากสามี/แฟน 66 ราย
จากการถูกข่มขืน 5 ราย
ถูกสามีทําร ้ายร่างกาย/จิตใจ 44 ราย
เพือน/มารดา/พีชาย ทํ าร ้าย 5 ราย

71 ราย
49 ราย

ืb เอช ไอ วี/เอดส ์
4. ปั ญหาผู ้ติดเชอ
5. ปั ญหาสุขภาพกาย 11 ราย, สุขภาพจิต 9 ราย
6. ปั ญหาเศรษฐกิจ
7. ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร (ไม่ตงั b ครรภ์)
่ ถูกลักทรั พย์ 2 ราย/ผู ้สูงอายุ 4 ราย/ เร่ร่อน 4 ราย
8. อืนๆ เชน
ิb
รวมทั bงสน

16
20
5
7
8
301

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ั
b ให ้กับ
2. การเสริมสร้างศกยภาพ
สมาคมฯ จัดหาการศึกษารวมทังb การฝึ กอบรมอาชีพระยะสัน
สตรี โดยเฉพาะอย่างยิงผู ้ทีอาศัยอยูใ่ นบ ้านพักฉุกเฉิน ซึงเป็ นเป้ าหมายหลัก เพือให ้พวกเธอมีโอกาส
เพิมขึน
b ในการเลือกทางดําเนินชีวต
ิ และประกอบอาชีพ และสามารถยืนอยูบ
่ นขาของตนเองได ้
b ประมาณ 20 วิชา รวมทังb การศึกษานอกระบบ
ในแต่ละปี สมาคมฯ มีการฝึ กอบรมอาชีพโดยใช ้ระยะเวลาสัน
จนถึงระดับมัธยมศึกษาซึงสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมดําเนินการจัดฝึ กอบรมวิชาชีพในหลายหลักสูตรตามตารางข ้างล่างนีb
ี แยกเป็ นรายหลักสูตร
จํ านวนผูเข
้ ้ารั บการฝึ กอาชพ
จํ านวนกลุม่
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิชา
ชา่ งดัดผมและเสริมสวย 200 ชม.
ชา่ งตัดผมและเสริมสวย 100 ชม.
ช่างตัดผมชาย 100 ชม.
ชา่ งตัดเสอืb ผ ้าสตรี 30 ชม.
ขนมอบ 24 ชม.
ขับรถยนต์ 36 ชม.
สนทนาภาษาอั งกฤษ 30 ชม.
คอมพิวเตอร์ (Word, Excel) 30 ชม.
นวดแผนไทย (นวดตัว) 30 ชม.
นวดฝ่ าเท้า 30 ชม.
เย็บผ ้าด ้วยจั กรอุตสาหกรรม 20 ชม.
ศลิ ปประดิษฐ์ (ปั กผ ้าด ้วยมือ) 20 ชม.
รวม

2
2
3
19
12
6
4
3
3
2
3
3
62

ผูเข
้ ้ารั บการอบรม
ทั วไป บ ้านพั กฉุกเฉิน
28
34
53
266
1
163
13
92
59
1
15
12
21
4
13
1
6
8
2
38
752
78

รวม

หญิง

ชาย

28
34
53
267
176
92
60
27
25
14
14
40
830

27
34
37
266
168
75
49
22
24
14
14
40
770

1
0
16
1
8
17
11
5
1
60

3. กิจกรรมเยาวชน สมาคมฯ ปฏิบต
ั งิ านเชิงรุกเพือทําให ้เยาวชนสามารถมีทัศนคติในการเคารพผู ้อืน
อย่างเท่าเทียมกัน อีกทังb ให ้มีจต
ิ สาธารณะ
การศึกษาทําให ้เยาวชนสามารถมีข ้อมูลในการตัดสินใจ สมาคมฯ ได ้นํ ากิจกรรมช่วยในการเสริมสร ้าง
ด ้านการศึกษา อาทิเช่น การจัดแคมป์ ผู ้นํ าเยาวชน สมาคมฯ ยังได ้ทํางานร่วมกันกับกรุงเทพมหานคร
ในการให ้การศึกษาเรืองเพศ ให ้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให ้เป็ นส่วนหนึงของหลักสูตร
ของนักเรียนทีอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรดังกล่าวนํ าเข ้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยใช ้
ชือหลักสูตรว่า "โลกเริมต ้นด ้วยตัวฉั น"
1. การพ ัฒนาท ักษะภาวะผูน
้ ําเยาวชน
โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู ้นํ าเยาวชนเป็ นโครงการต่อเนืองจากปี พ.ศ. 2557 มีเยาวชน 86 คน เข ้าร่วม
โครงการดังกล่าวในวันที 11 มกราคม พ.ศ.2558
2. ค่ายแกนนําเยาวชน ภายใต ้การสนับสนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เพือคัดสรร
ผู ้นํ าเยาชนเพือทีจะช่วยครูผู ้สอนในการเผยแพร่และให ้คําแนะนํ าความรู ้เรืองเพศให ้กับนักเรียน
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มีโรงเรียน 5 แห่งเข ้าร่วมค่ายเยาวชนในครังb นีb
3. ค่ายแกนนําเพือ
1 นใจว ัยทีน เพือให ้ความรู ้ความเข ้าและปรับทัศนคติในด ้านอนามัยเจริญพันธ์ใน
กลุม
่ วัยรุน
่ เพือเตรียมความพร ้อมสําหรับการเป็ นแกนนํ า โดยรูปแบบการเข ้าค่ายแบพักค ้างทีสมาคมฯ เป็ น
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน มีนักเรียนจาก 5 โรงเรียน เข ้าร่วมกิจกรรรม จํานวน 33 คน
4. โครงการขยายพืน
b ทีเครือข่ายแกนนํ าเยาวชน เพือเสนอขอการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ (UNFPA) และได ้รับอนุมต
ั ใิ ห ้จัดทําโครงการระว่าง ธันวาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2559
5. เป็นวิทยากรให้ความรูใ้ ห้บุคคลและองค์กรต่างๆ รวมทงผู
ัD เ้ ข้าเยีย
1 มสมาคมฯ

4. สถาบ ันวิจ ัยบทบาทหญิงชายและการพ ัฒนา
ด ้วยเป้ าหมายทีมุง่ สร ้างสรรค์สงั คมทีมีความเสมอภาค และเป็ นธรรมระหว่างหญิงและชาย สถาบันวิจัยฯ
ดําเนินกิจกรรมทีครอบคลุมหลายลักษณธ ทังb ในเชิงเนือ
b หาและกลุม
่ เป้ าหมายโดยมุง่ เน ้นปรับทัศนคติ
ค่านิยม สร ้างการตระหนักรับรู ้เกียวกับบทบาทของผู ้หญิงในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร ้างวัฒนธรรม
ใหม่ทเน
ี ้นศักดิศ
{ รีของความเป็ นมนุษย์ทเท่
ี าเทียมกัน รวมทังb เสริมสร่างศักยภาพของผู ้หญิงด ้วย
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมฯ ได ้จัดกิจกรรมทีสําคัญเกียวกับผู ้หญิงดังนีb
ั
1. งานสร้างการตระหน ักร ับรูใ้ นบทบาทและศกยภาพของผู
ห
้ ญิง
ั
2. งานจ ัดอบรมเชิงปฏิบ ัติการ เพือ
1 ส่งเสริมศกยภาพผู
ห
้ ญิงในทางการเมืองท้องถิน
1 ซึง1 มีผห
ู ้ ญิง
มีผู ้หญิงเข ้ารวมอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร 100 คน โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือส่งเสริมให ้สตรีทเป็
ี นผู ้นํ าท ้องถินและชุมชน
่
ได ้มีสวนร่วมในการปกครองท ้องถิน

5. ศูนย์ฝึกอบรม ก่อตังb ขึน
b เมือ วันที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดยพระองค์เจ ้าโสมสวลี ทรงพระราช
ดําเนินเปิ ดอาคาร นครินทร์กรุณา อย่างเป็ นทางการและทรงขอบคุณ มิสเตอร์รายอิช ิ ซาซากาวา ประธาน
มูลนิธซ
ิ าซาคาวา ทีได ้จัดหาเงินทุนสําหรับการก่อสร ้างอาคารและการดําเนินการของศูนย์ฝึกอบรมแห่งนีb
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได ้จัดหลักสูตรการฝึ กอบรมหลายหลักสูตรผ่านศูนย์ฝึกอบรมเพือให ้ความ
ช่วยเหลือแก่สตรีทเข
ี ้ามาใช ้บริการให ้ได ้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ อาทิเช่น การเย็บเครืองจักรโรงงาน
การตัดแต่งผม การทําอาหาร งานหัตถกรรม การเป็ นแม่บ ้าน การนวดและการขับรถ เพือเป็ นการสร ้างรายได ้
จากเงินสมทบทุน
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมฯ ได ้ดําเนินการจัดงาน Asian Women Social Network Conference
(AWSEN) เพือสร ้างการเติบโตให ้กับสังคมและเศรษฐกิจโดยมีผู ้แทน 28 คนทีเป็ นตัวแทนจากหลาย
ประเทศเข ้าร่วมซึงเป็ นตัวแทนสตรีนักธุรกิจจากภาคเอกชน งานประชุมดังกล่าวได ้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธน
ิ ป
ิ ปอน ประเทศญีปุ่ น

ความโปร่งใสและการจ ัดทํารายงาน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได ้นํ าเสนอรายงานประจําปี พ.ศ. 2558 และงบการเงินทีได ้รับการ
สอบบัญชี โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต มาริษา ธราธรบรรพกุล ดังเช่นทีเคยส่งให ้กับสมาคม
กิฟวิง แบคเป็ นประจําทุกปี ทีมงานได ้พบว่าสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได ้มีการปรับปรุง
เวบไซต์ของสมาคมฯ โดยนํ าเสนอรายงานประจําปี ในรูปแบบทีสามารถเปรียบเทียบกันได ้
สําหรับปี พ.ศ.2558 งบการเงินได ้รับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต มาริษา ธราธรบรรพกุล
เลขทะเบียน 5752 ในนามของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึงจากงบการเงิน
ดังกล่าว ทีมงานพบว่าค่าใช ้จ่ายโครงการต่างๆ ของสมาคมอยูท
่ รี ้อยละ 42 ในขณะทีค่าใช ้จ่าย
ในการบริหารการจัดการอยูท
่ รี ้อยละ 53 ซึงค่อนข ้างสูง อย่างไรก็ตามผลการจัดอันดับของ
สมาคมฯ ได ้รับการปรับให ้สูงขึน
b จากปี กอ
่ นหน ้านีอ
b น
ั เป็ นผลสืบเนืองจากทีสมาคมฯ แยกค่าใช ้
จ่ายของสมาคมออกเป็ นสองประเภทดังกล่าว
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องค์กรการกุศล

ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด

่ เสริมสถานภาพสตรี
สมาคมสง
ในพระอุปถ ัมภ์พระเจ้าวรวงศเ์ ธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
ี ล้ว
ี ล้ว
สอบบ ัญชแ
สอบบ ัญชแ
พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558
บาท
บาท
12,673,791

ิ หมุนเวียนอืนๆ
ทรัพย์สน

12,673,791
5,000,000
456,758

รวม

18,130,549

18,130,549

b
เงินลงทุนระยะสัน

ี ล้ว
สอบบ ัญชแ

5,000,000
456,758

มูลค่า
ของบริจาค

มูลค่า
เวลา
Total
อาสาสม ัคร
พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558

พ.ศ.2558
รายได้
18,274,980

18,274,980

ดอกเบีย
b

1,437,402

1,437,402

รายได ้อืน

4,440,266

4,440,266

24,152,648

24,152,648

เงินบริจาค

รวม

รายจ่าย
รายจ่ายตามโครงการ
ค่าใช ้จ่ายบ ้านพักฉุกเฉินและโครงการ

4,943,243

20%

4,943,243

20%

5,155,651
10,098,894

21%

5,155,651

21%

42%

10,098,894

42%

8,063,967 33%
1,873,968 8%
387,367 2%
295,278 1%
324,045 1%
132,614 1%
1,741,327 7%
12,818,566 53%

8,063,967
1,873,968
387,367
295,278
324,045
132,614
1,741,327
12,818,566
22,917,460
1,235,188

33%

พิเศษ
ค่าใช ้จ่ายพนักงาน
รวมค่าใช ้จ่ายตามโครงการ

รายจ่ายการบริหารจ ัดการ
ค่าใช ้จ่ายพนักงานและสวัสดิการ
ค่าเสือมราคา
ค่าสาธารณูปโภค
b เปลือง
ค่าใช ้จ่ายสิน
คูซอมบํารุง
ค่าใช ้จ่ายจัดงานการกุศล
อืนๆ
รวมรายจ่ายการบริหารจัดการ
รวมค่าใช ้จ่ายทังb หมด
ส่วนเกิน (ติดลบ)

22,917,460
1,235,188

ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายตามโครงการ

42%

ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายบริหารจัดการ

53%

95%
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8%
2%
1%
1%
1%
7%
53%
95%

