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วตัถปุระสงคข์องสมาคมฯ

สมาคมฯ มวีัตถปุระสงคเ์พื อใหก้ารศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีรวมทั bงใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ยการให ้

บา้นพักฉุกเฉนิสําหรับสตรแีละเด็ก รวมทั bงคลนีคิสําหรับสตร ีเพื อบรรเทาความเดอืดรอ้นที เกดิขึbนในชวีติ

องคก์รที1ใหก้ารสนบัสนนุ

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 

ความเป็นมาและความจําเป็นที1ตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุ
บา้นพักฉุกเฉนิของสมาคมฯ ใหค้วามชว่ยเหลอืสตรแีละเด็กมามากกวา่ 48,000 คน ที เคยถกูขม่ขนื ตดิเชืbอเอชไอวี
เด็กที ถกูทอดทิbง ถกูทํารา้ยทั bงดา้นร่างกายและจติใจ หรอืแมแ้ตส่ตรทีี เคยเป็นโสเภณี (จํานวนผูห้ญงิและเด็กโดย
เฉลี ยที ไดรั้บความคุม้ครองในบา้นพักฉุกเฉนิของสมาคมฯ 140 คนตอ่วนั)

การใหค้วามชว่ยเหลอืไดแ้ก่
 - ใหท้ี พัก อาหาร การดแูลสขุภาพ การฟืbนฟจูติใจ ชั วคราว
 - ใหก้ารศกึษา การฝึกอบรมอาชพี การฝึกทกัษะการใชช้วีติ 
 - บรกิารใหค้ําปรกึษาอยา่งเร่งดว่น
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ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมสง่สถานภาพสตร ีในพระอปุถัมภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลฯี ไดรั้บการจัดตั bงเป็นสมาคมเมื อ

ปี พ.ศ. 2525 ใบอนุญาตจัดตั bงเลขที  น.ต.128/2525 โดยสาํนักงานคณะกรรมวฒันธรรมแหง่ชาต ิสมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตร ีเป็นองคก์รกศุล ที ไมแ่สวงหากําไร เพื อใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่ตรแีละเด็กที ตกอยูใ่นสถานการณ์

วกิฤตในชวีติ

ลกัษณะของโครงการการกศุล
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เป็นองคท์ี ไมแ่สวงหากําไร เพื อใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่ตรแีละเด็กที ตกอยู่
ในสถานการณ์วกิฤตในชวีติ เป้าหมายของสมาคมฯ คอื
 : สตรศีกึษาและการบรูณการ
 : สง่เสรมิสตรใีหไ้ดรั้บยอมรับอยา่งเทา่เทยีมกนั
 : สง่เสรมิความรูแ้ละทกัษะตลอดรวมทั bงการเขา้มสีว่นร่วมในการพัฒนาทั bงดา้นเศรษฐกจิและสงัคม
 : จัดหาระบบสวสัดกิารใหก้บัสตร ีเด็ก และเยาวชนที ขาดโอกาสรวมทั bงพัฒนาคณุภาพชวีติ
 : ร่วมมอืกบัองคก์รภาครัฐและเอกชนทั bงภายในและภายนอกประเทศในประเด็นเป้าหมายที คลา้ยคลงึกนั

กระบวนการจดัทํารายงานการประเมนิ

ทมีงานของสมาคมกฟิวิ ง แบคไดเ้ขา้เยี ยมและสมัภาษณ์ผูบ้รหิารงานสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี

เมื อวนัศกุรท์ี  2 สงิหาคม 2556 โดยไดเ้ขา้พบและสมัภาษณ์พรอ้มกบัจัดทํารายงานการประเมนิร่วมกบั

คณุอรุณี ศรวีฒันา ผูอํ้านวยการสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ณ ขณะนัbน

คณุพมิพบ์รูณ์ ลิbมปิยะกลุ ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิของสมาคมฯ ณ ขณะนัbน

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี มเีจา้หนา้ที ปฏบิตังิานทั bงสิbน 98 คน เป็นผูช้าย 11 คนและผูห้ญงิ

87 คน ทั bงรวมพนักงานที ปฏบิตังิานกบั ศนูยฝึ์กอบรมว-ีเทรนดแ์ลว้

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี เป็นหนึ งในสบิสององคเ์พื อการกศุลที ไดรั้บรางวลั NGO ในปี พ.ศ.
2554 จากสถาบนัคนัีน เอเซยี

โครงการเพื1อการกศุลของสมาคมฯ
 1. บา้นพกัฉุกเฉนิสําหรบัสตร ีจากการดําเนนิงานตั bงแตปี่ พ.ศ. 2553 จนถงึปัจจบุนัมสีตรแีละเด็ก
เขา้พักในบา้นฉุกเฉนิมากกวา่ 52,000 คน ซึ งปัจจบุนับา้นพักฉุกเฉนิเปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชั วโมง
ใหก้บัสตรทีี ตอ้งการแหลง่พึ งพงิที ประสพปัญหาจากการเผชญิกบัความรุนแรง การลว่งละเมดิ การขม่ขนื
การถกูทอดทิbง การตั bงครรภท์ี ไมพ่งีประสงค ์ตดิเชืbอ เอชไอว ีการขดัแยง้ในครอบครัว ไมม่งีานทํา
รวมทั bงปัญหาอื นๆ อกีมาก ในแตล่ะวนัมสีตรแีละเด็กพักอาศยัอยู ่100 คนโดยเฉลี ย 
บา้นพักฉุกเฉนิของสมาคมฯ ประกอบไปดว้ยหน่วยงานบรกิารใหค้วามปลอดภัยตอ่ชวีติ บา้นดแูลเด็ก 
บา้นดแูลเด็กออ่น ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ถ้กูขม่ขนื ศนูยก์ารไกลเ่กลี ยและปรองดอง การใหบ้รกิาร
ระหวา่งวนั ตลอดรวมทั bงบรกิารสายดว่น 
ในปี พ.ศ. 2558 บา้นพักฉุกเฉนิไดถ้กูแบง่หนา้ที ในการใหบ้รกิารเป็นสามหน่วยงานตามลกัษณะการให ้
บรกิารดงันีb

บา้นดแูลเด็ก
เป็นสถานที ดแูลเด็กตั bงแตอ่าย ุ1 ปี 6 เดอืน จนถงึ 9 ปี สว่นใหญผู่ป้กครองของเด็กอยูภ่ายใต ้
โครงการการฟืbนฟขูองสมาคมฯ 

ศนูยด์แูลเด็กออ่น
เด็กออ่นสว่นใหญเ่ป็นเด็กที เกดิจากเยาวชนและตอ้งการผูอ้ปุการะเลีbยงดลูกูแทน สมาคมฯ ไดรั้บ
เลีbยงเด็กออ่นบางคนเป็นการชั วคราวในขณะที พ่อแมข่องเด็กหางานทํา

ศนูยค์นตินารี
ศนูยด์งักลา่วทําหนา้ที ใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ด็กหญงิและสตรทีี ถกูกระทําชาํเราโดยเฉพาะ ศนูยค์นตินารี
เป็นศนูยฝึ์กอาชพีแบบครบวงจรโดยทมีงานมอือาชพี รวมทั bงใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฏหมายและการ
ประสานงานตา่งที เกี ยวกบัประเด็นทางกฏหมาย
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 2. การเสรมิสรา้งศกัยภาพ สมาคมฯ จัดหาการศกึษารวมทั bงการฝึกอบรมอาชพีระยะสั bนใหก้บั
สตร ีโดยเฉพาะอยา่งยิ งผูท้ี อาศยัอยูใ่นบา้นพักฉุกเฉนิ ซึ งเป็นเป้าหมายหลัก เพื อใหพ้วกเธอมโีอกาส
เพิ มขึbนในการเลอืกทางดําเนนิชวีติและประกอบอาชพี และสามารถยนือยูบ่นขาของตนเองได ้
ในแตล่ะปี สมาคมฯ มกีารฝึกอบรมอาชพีโดยใชร้ะยะเวลาสั bนประมาณ 20 วชิา รวมทั bงการศกึษานอกระบบ
จนถงึระดับมธัยมศกึษาซึ งสงูกวา่การศกึษาภาคบงัคับ
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมดําเนนิการจัดฝึกอบรมวชิาชพีในหลายหลักสตูรตามตารางขา้งลา่งนีb

3. กจิกรรมเยาวชน สมาคมฯ ปฏบิตังิานเชงิรกุเพื อทําใหเ้ยาวชนสามารถมทีัศนคตใินการเคารพผูอ้ ื น
อยา่งเทา่เทยีมกนั อกีทั bงใหม้จีติสาธารณะ
การศกึษาทําใหเ้ยาวชนสามารถมขีอ้มลูในการตัดสนิใจ สมาคมฯ ไดนํ้ากจิกรรมชว่ยในการเสรมิสรา้ง
ดา้นการศกึษา อาทเิชน่ การจัดแคมป์ผูนํ้าเยาวชน สมาคมฯ ยงัไดทํ้างานรว่มกนักบักรงุเทพมหานคร
ในการใหก้ารศกึษาเรื องเพศ ใหก้บัโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร โดยใหเ้ป็นสว่นหนึ งของหลักสตูร
ของนักเรยีนที อยูร่ะดับมธัยมศกึษาตอนปลาย หลักสตูรดังกลา่วนําเขา้จากประเทศเนเธอรแ์ลนดโ์ดยใช ้
ชื อหลักสตูรวา่ "โลกเริ มตน้ดว้ยตัวฉัน"

 1. การพฒันาทกัษะภาวะผูนํ้าเยาวชน
โครงการพัฒนาทักษะภาวะผูนํ้าเยาวชนเป็นโครงการตอ่เนื องจากปี พ.ศ. 2557 มเียาวชน 86 คน เขา้รว่ม
โครงการดังกลา่วในวันที  11 มกราคม พ.ศ.2558

 2. คา่ยแกนนําเยาวชน ภายใตก้ารสนับสนุนกองทนุประชากรแหง่สหประชาชาต ิ(UNFPA) เพื อคัดสรร
ผูนํ้าเยาชนเพื อที จะชว่ยครผููส้อนในการเผยแพรแ่ละใหคํ้าแนะนําความรูเ้รื องเพศใหก้บันักเรยีน 

1. ปัญหาครอบครัว 125 ราย
2. ปัญหาทอ้งเมื อไม่พรอ้ม      - จากสาม/ีแฟน  66 ราย
                                     - จากการถูกขม่ขนื 5 ราย
3. ความรุนแรงในครอบครัว        - ถูกสามีทํารา้ยร่างกาย/จิตใจ 44 ราย

 - เพื อน/มารดา/พี ชาย ทํารา้ย   5 ราย
4. ปัญหาผูต้ดิเชืbอ เอช ไอ ว/ีเอดส์ 16 ราย
5. ปัญหาสขุภาพกาย 11 ราย, สขุภาพจิต 9 ราย 20 ราย
6. ปัญหาเศรษฐกิจ     5 ราย
7. ถูกขม่ขนื-รุมโทรม/อนาจาร (ไม่ตั bงครรภ)์ 7 ราย
8. อื นๆ เชน่ ถูกลักทรัพย ์2 ราย/ผูส้งูอาย ุ4 ราย/ เร่ร่อน 4 ราย  8 ราย
รวมทัbงสิbน 301 ราย

ภาพรวมลักษณะปัญหาของเด็กหญิงและสตรีที ประสพในปี พ.ศ. 2558 จํานวน

71 ราย

49 ราย

จํานวนกลุม่ รวม หญิง ชาย
ลําดับที วิชา ทั วไป บา้นพักฉุกเฉิน

1 ชา่งดัดผมและเสริมสวย 200 ชม. 2 28 - 28 27 1
2 ชา่งตัดผมและเสริมสวย 100 ชม. 2 34  - 34 34 0
3 ชา่งตัดผมชาย 100 ชม. 3 53  - 53 37 16
4 ชา่งตัดเสืbอผา้สตรี 30 ชม. 19 266 1 267 266 1
5 ขนมอบ 24 ชม. 12 163 13 176 168 8
6 ขับรถยนต ์36 ชม. 6 92  - 92 75 17
7 สนทนาภาษาอังกฤษ 30 ชม. 4 59 1 60 49 11
8 คอมพิวเตอร์ (Word, Excel) 30 ชม. 3 15 12 27 22 5
9 นวดแผนไทย (นวดตัว) 30 ชม. 3 21 4 25 24 1
10 นวดฝ่าเทา้ 30 ชม. 2 13 1 14 14 -
11 เย็บผา้ดว้ยจักรอุตสาหกรรม 20 ชม. 3 6 8 14 14 -
12 ศลิปประดษิฐ ์(ปักผา้ดว้ยมือ) 20 ชม. 3 2 38 40 40 -

รวม 62 752 78 830 770 60

จํานวนผูเ้ขา้รับการฝึกอาชพี แยกเป็นรายหลักสตูร

ผูเ้ขา้รับการอบรม
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มโีรงเรยีน 5 แหง่เขา้รว่มคา่ยเยาวชนในครั bงนีb

 3. คา่ยแกนนําเพื1อนใจวยัทนี เพื อใหค้วามรูค้วามเขา้และปรับทัศนคตใินดา้นอนามยัเจรญิพันธใ์น
กลุม่วัยรุน่ เพื อเตรยีมความพรอ้มสําหรับการเป็นแกนนํา โดยรปูแบบการเขา้คา่ยแบพักคา้งที สมาคมฯ เป็น
ระยะเวลา 4 วัน 3 คนื มนัีกเรยีนจาก 5 โรงเรยีน เขา้รว่มกจิกรรรม จํานวน 33 คน

 4. โครงการขยายพืbนที เครอืขา่ยแกนนําเยาวชน เพื อเสนอขอการสนับสนุนจากกองทนุประชากรแหง่
สหประชาชาต ิ(UNFPA) และไดรั้บอนุมตัใิหจั้ดทําโครงการระวา่ง ธันวาคม 2558 ถงึ ตลุาคม 2559
 5. เป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้หบุ้คคลและองคก์รตา่งๆ รวมท ัDงผูเ้ขา้เยี1ยมสมาคมฯ

4. สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันา
ดว้ยเป้าหมายที มุง่สรา้งสรรคส์งัคมที มคีวามเสมอภาค และเป็นธรรมระหวา่งหญงิและชาย สถาบนัวจัิยฯ
ดําเนนิกจิกรรมที ครอบคลมุหลายลักษณธ ทั bงในเชงิเนืbอหาและกลุม่เป้าหมายโดยมุง่เนน้ปรับทัศนคติ
คา่นยิม สรา้งการตระหนักรับรูเ้กี ยวกบับทบาทของผูห้ญงิในการพัฒนาประเทศ รวมถงึการสรา้งวัฒนธรรม
ใหมท่ี เนน้ศกัดิ{ศรขีองความเป็นมนุษยท์ี เทา่เทยีมกนั รวมทั bงเสรมิสรา่งศกัยภาพของผูห้ญงิดว้ย

ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมฯ ไดจั้ดกจิกรรมที สาํคญัเกี ยวกบัผูห้ญงิดงันีb
1. งานสรา้งการตระหนกัรบัรูใ้นบทบาทและศกัยภาพของผูห้ญงิ
2. งานจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพื1อสง่เสรมิศกัยภาพผูห้ญงิในทางการเมอืงทอ้งถิ1น ซึ1งมผีูห้ญงิ
มผีูห้ญงิเขา้รวมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 100 คน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื อสง่เสรมิใหส้ตรทีี เป็นผูนํ้าทอ้งถิ นและชมุชน
ไดม้สีว่นร่วมในการปกครองทอ้งถิ น

5. ศนูยฝึ์กอบรม กอ่ตั bงขึbนเมื อ วันที  2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 โดยพระองคเ์จา้โสมสวล ีทรงพระราช
ดําเนนิเปิดอาคาร นครนิทรก์รุณา อยา่งเป็นทางการและทรงขอบคณุ มสิเตอรร์ายอชิ ิซาซากาวา ประธาน
มลูนธิซิาซาคาวา ที ไดจั้ดหาเงนิทนุสาํหรับการกอ่สรา้งอาคารและการดําเนนิการของศนูยฝึ์กอบรมแหง่นีb
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดจั้ดหลกัสตูรการฝึกอบรมหลายหลกัสตูรผา่นศนูยฝึ์กอบรมเพื อใหค้วาม
ชว่ยเหลอืแกส่ตรทีี เขา้มาใชบ้รกิารใหไ้ดรั้บการพัฒนาทกัษะอาชพี อาทเิชน่ การเย็บเครื องจักรโรงงาน
การตดัแตง่ผม การทําอาหาร งานหัตถกรรม การเป็นแมบ่า้น การนวดและการขบัรถ เพื อเป็นการสรา้งรายได ้

จากเงนิสมทบทนุ
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมฯ ไดด้ําเนนิการจัดงาน Asian Women Social Network Conference
(AWSEN) เพื อสรา้งการเตบิโตใหก้บัสงัคมและเศรษฐกจิโดยมผีูแ้ทน 28 คนที เป็นตวัแทนจากหลาย
ประเทศเขา้ร่วมซึ งเป็นตวัแทนสตรนัีกธรุกจิจากภาคเอกชน งานประชมุดงักลา่วไดรั้บการสนับสนุนจาก
มลูนธินิปิปอน ประเทศญี ปุ่ น

ความโปรง่ใสและการจดัทํารายงาน
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดนํ้าเสนอรายงานประจําปี พ.ศ. 2558 และงบการเงนิที ไดรั้บการ
สอบบญัช ีโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต มารษิา ธราธรบรรพกลุ ดั งเชน่ที เคยสง่ใหก้บัสมาคม
กฟิวิ ง แบคเป็นประจําทกุปี ทมีงานไดพ้บวา่สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี ไดม้กีารปรับปรุง
เวบไซตข์องสมาคมฯ โดยนําเสนอรายงานประจําปีในรูปแบบที สามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
สาํหรับปี พ.ศ.2558 งบการเงนิไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต มารษิา ธราธรบรรพกลุ

เลขทะเบยีน 5752 ในนามของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั ซึ งจากงบการเงนิ
ดงักลา่ว ทมีงานพบวา่คา่ใชจ้า่ยโครงการตา่งๆ ของสมาคมอยูท่ี รอ้ยละ 42 ในขณะที คา่ใชจ้า่ย
ในการบรหิารการจัดการอยูท่ี รอ้ยละ 53 ซึ งคอ่นขา้งสงู อยา่งไรก็ตามผลการจัดอนัดบัของ
สมาคมฯ ไดรั้บการปรับใหส้งูขึbนจากปีกอ่นหนา้นีbอนัเป็นผลสบืเนื องจากที สมาคมฯ แยกคา่ใช ้
จา่ยของสมาคมออกเป็นสองประเภทดงักลา่ว
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องคก์รการกศุล สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรี
ในพระอปุถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี
สอบบญัชแีลว้ สอบบญัชแีลว้
พ.ศ. 2558 พ.ศ.2558

บาท บาท
ทรพัยส์นิหมนุเวยีน
เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด 12,673,791             12,673,791     

เงนิลงทนุระยะสั bน 5,000,000               5,000,000       

ทรัพยส์นิหมนุเวยีนอื นๆ 456,758                   456,758          

รวม 18,130,549           18,130,549     

มลูคา่ มลูคา่
สอบบญัชแีลว้ ของบรจิาค เวลา Total

อาสาสมคัร

พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558

รายได้

เงนิบรจิาค 18,274,980           18,274,980     

ดอกเบีbย 1,437,402             1,437,402       

รายไดอ้ื น 4,440,266             4,440,266       

รวม 24,152,648           24,152,648     

รายจา่ย
รายจา่ยตามโครงการ

คา่ใชจ้า่ยบา้นพกัฉุกเฉนิและโครงการ 4,943,243             20% 4,943,243       20%

พเิศษ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 5,155,651             21% 5,155,651       21%

รวมคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 10,098,894           42% 10,098,894     42%

รายจา่ยการบรหิารจดัการ

คา่ใชจ้่ายพนักงานและสวัสดกิาร 8,063,967               33% 8,063,967     33%

คา่เสื อมราคา 1,873,968               8% 1,873,968     8%

คา่สาธารณูปโภค 387,367                   2% 387,367         2%

คา่ใชจ้า่ยสิbนเปลอืง 295,278                   1% 295,278         1%

คซูอมบํารงุ 324,045                   1% 324,045         1%

คา่ใชจ้า่ยจัดงานการกศุล 132,614                   1% 132,614         1%

อื นๆ 1,741,327               7% 1,741,327     7%

รวมรายจา่ยการบรหิารจัดการ 12,818,566             53% 12,818,566   53%

รวมคา่ใชจ้า่ยทั bงหมด 22,917,460           95% 22,917,460   95%

สว่นเกนิ (ตดิลบ) 1,235,188             1,235,188     

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ 42%

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยบรหิารจัดการ 53%
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