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กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยมีผลบังคับ
ใช้เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2528 ส่งผลให้รฐั บาลต้องใช้อนุสญ
ั ญาเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและแผนเกีย่ ว
กับสตรีให้สอดคล้องกับแนวทางตามอนุสัญญาฯ รวมถึงต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมีส่วน
ส�ำคัญ ในการก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงผลประโยชน์และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในสังคมไทยและสังคม
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสตรี ซึ่งเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนความก้าวหน้าและสถานภาพของ
สตรี อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มสตรีและกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิทธิมนุษยชน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การจ้างงาน เป็นต้น ท�ำให้สตรีไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เท่าเทียมกับบุรุษ ในช่วง
ทศวรรษทีผ่ า่ นมา สังคมโลกได้มคี วามพยายามทีจ่ ะผลักดันให้มกี ารแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบตั ผิ า่ นเวทีระหว่าง
ประเทศ และความร่วมมือเป็นเครือข่าย ซึ่งบางประเทศก็สามารถผลักดันกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลจากการเลือกปฏิบัติ ส�ำหรับประเทศไทย โดยรัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติและมีความ
พยายามที่จะด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติรองรับให้สิทธิและความคุ้มครองทาง
กฎหมายแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยห้ามมิให้เลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม แต่ก็ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน ที่ช่วย
แก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติดังกล่าว หรือมีกระบวนการตามกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองสิทธิสตรีและกลุ่ม
บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการต่าง ๆ ของรัฐ แต่กฎหมายหลายฉบับ
ก็ยังไม่เอื้อต่อการคุ้มครองให้บุคคลโดยเฉพาะสตรีได้เข้าถึงสิทธิดังกล่าวทั้งในฐานะผู้ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย
และในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่เป็นธรรม
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในขณะนั้น ชื่อ ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ใน
ฐานะหน่วยงานกลางในการประสานการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี การ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ... และส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
และน�ำเสนอตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ของกฎหมาย จนกระทัง่ ถึงรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 จึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นมา โดยมีหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้
1) เป็นกฎหมายทีเ่ ปิดโอกาสให้ผทู้ เี่ ห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมด้วยสาเหตุเกีย่ วกับเพศ ได้เข้า
สู่กระบวนการของกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชายหรือหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่าง
จากเพศโดยก�ำเนิด
2) เป็นกฎหมายทางเลือก จึงเป็นเรื่องที่รัฐให้การคุ้มครองในลักษณะของการ “ให้สิทธิ” ไม่ใช่กฎหมายที่
ส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างหญิงชาย แต่เป็นกฎหมายที่ “เปิดโอกาส” ให้เพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออก
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ที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิดได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักของกฎหมาย ทั้งนี้ หากไม่
ประสงค์ใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ หรือเลือกจะใช้สิทธิในช่องทางอื่น ก็ย่อมกระท�ำได้
3) ให้สิทธิตามกฎหมายนี้เป็น “สิทธิเฉพาะตัว” ไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอดทางมรดก หากผู้ถูก
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ประสงค์จะใช้สิทธินั้น บุคคลอื่นย่อมไม่อาจใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้แทนได้
เว้นแต่กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่ผู้เสียหาย
ไม่สามารถยื่นค�ำขอรับการชดเชยหรือเยียวยาด้วยตนเองได้
4) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.)
ไว้เป็นการเฉพาะที่มีความ “เป็นอิสระ” และ “เป็นกลาง” เพื่อชี้ขาดตัดสินว่าการกระท�ำใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมีขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจน
5) ก�ำหนดให้กรรมการ วลพ. มีอ�ำนาจและหน้าที่ชัดเจน ค�ำสั่งของกรรมการมีอ�ำนาจบังคับทางกฎหมาย
ที่ชัดเจน และมีบทก�ำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนค�ำสั่งของกรรมการโดยเฉพาะ
6) เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนี้ได้มั่นใจในความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้
ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจ กล่าวคือ แม้จะถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด แต่หาก
คู่กรณีเห็นว่าเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถน�ำคดีเข้าสู่ศาลปกครองได้ ซึ่งเป็นช่องทาง
ตรวจสอบว่าการกระท�ำดังกล่าวยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่อีกหรือไม่
7) มีหลักเกณฑ์ในการชดเชยหรือเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ตามค�ำสั่งคณะกรรมการ วลพ. โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
8) ให้มกี องทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ ทีม่ า และกรอบการใช้จา่ ยเงิน
ของกองทุนอย่างชัดเจน
9) ก�ำหนดค�ำนิยามของ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ให้ชัดเจนในการพิจารณารับ
ด�ำเนินการให้แก่ผู้เสียหาย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายนี้
10) ก�ำหนดให้ความผิดตามกฎหมายนี้สามารถเปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องด�ำเนินคดีต่อไปในชั้นศาล
ดังนั้น กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (มาตรา 28)

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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2. วัตถุประสงค์กองทุนฯ

เงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา 30) ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2) เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
3) เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26
4) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้ค�ำแนะน�ำหรือค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
5) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
6) เพือ่ การติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
7) เพือ่ การอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) เห็นสมควร

3. ค�ำนิยาม

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายถึง การกระท�ำ หรือไม่กระท�ำการใด อันเป็นการ
แบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่
บุคคลนั้นเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการด�ำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
“ผูข้ อรับเงินสนับสนุน” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ซึง่ มีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการ
ด�ำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

4. งบประมาณกองทุนฯ

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ต้องได้รับการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยจัดสรรเป็น 4 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 การสนับสนุนโครงการเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ
- ส่วนที่ 2 การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการ 		
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
- ส่วนที่ 3 การให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการด�ำเนินงาน และการเผยแพร่ความรู้
- ส่วนที่ 4 การบริหารงานกองทุน
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5. การยื่นขอรับการสนับสนุน

มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน ให้ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนโครงการ ตามแบบ กทพ. 1 พร้อมก�ำหนดการ ผลการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ/การพัฒนาสังคมที่ผ่านมา และหลักฐานต่าง ๆ อาทิ ส�ำเนา
ตราสาร / ข้อบังคับ ใบรับรองการจดทะเบียน ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ รายงาน
การประชุมประจ�ำปี รายชือ่ คณะกรรมการบริหาร งบแสดงฐานะทางการเงินของปีทผี่ า่ นมา ส�ำเนาบัตรประชาชน
พร้อมรับรองของผู้ยื่นค�ำขอ เป็นต้น
ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ในจังหวัด ให้ยื่นได้ที่ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด หรือ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ�ำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1 ศูนย์เรียนรูก
้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
น่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์
2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล�ำพูน
พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ตาก
3 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล�ำปาง พื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่
ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล�ำปาง สุโขทัย อุทัยธานี
4 ศูนย์เรียนรูก
้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 10 จังหวัด ได้แก่
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ มหาสารคาม สกลนคร เลย หนองคาย หนองบัวล�ำภู อุดรธานี
5 ศูนย์เรียนรูก
้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี
อ�ำนาจเจริญ
6 ศูนย์เรียนรูก
้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ลพบุรี สระบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว
7 ศูนย์เรียนรูก
้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 15 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัด ได้แก่
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง พังงา ภูเก็ต ยะลา ระนอง สุราษฎร์ธานี สงขลา
สตูล
ทั้งนี้ ผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนที่ยื่นโครงการผ่านส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หรือศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาเบื้องต้นและลงนามในท้ายแบบ กทพ. 1 ด้วย
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6. กรอบวงเงินโครงการ

- โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาท
- โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท
- โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนเกิน 150,000 บาท คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาอนุมัติกรณีมี
ความจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

7. ลักษณะโครงการที่สนับสนุนและไม่สนับสนุน

โครงการที่สนับสนุน
1) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2) เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ
3) เป็นโครงการจัดท�ำแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
4) เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
5) โครงการอืน่ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
โครงการที่ไม่สนับสนุน
1) เป็นโครงการทีม่ ลี กั ษณะซ�ำ้ ซ้อนในกลุม่ เป้าหมายและพืน้ ที่ รวมทัง้ ภารกิจทีภ่ าครัฐด�ำเนินการครอบคลุมแล้ว
2) โครงการที่มีการศึกษาดูงานที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
3) โครงการแข่งขันกีฬา พิธีมอบรางวัลต่าง ๆ
4) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
5) โครงการที่มีการจ้างงานในลักษณะการจ่ายเป็นเงินเดือน
6) โครงการที่เป็นการประชุมของสมาชิกองค์กร
7) โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอาชีพหรือสร้างงานสร้างรายได้
8) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อน�ำไปจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร
รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สนับสนุน
1) ค่าตกแต่งสถานที่
2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าจ้างการแสดงในพิธีเปิด – ปิดงาน
3) ค่าของที่ระลึกวิทยากร หากมีการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแล้ว
4) ค่าเงินรางวัล/ของรางวัล
5) ค่าจัดท�ำเสื้อ
6) ค่าวัสดุส�ำนักงาน
7) ค่าเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียด
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คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

8. เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย

การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการ จะพิจารณาตามความจ�ำเป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานที่
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และตามเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุน
โครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

9. ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ

ระยะเวลาด�ำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีของกองทุน คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

10. การรับเงินสนับสนุนโครงการ

เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานผูเ้ สนอขอรับเงินสนับสนุน มาด�ำเนินการท�ำสัญญาทีก่ รมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ภายในเวลาที่ก�ำหนด โดยผู้รับเงินจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของหน่วยงาน/
สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ/องค์กร ที่รับเงินสนับสนุนให้กองทุนฯ ทราบ เพื่อด�ำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

11. การรายงานผล

เมื่อผู้รับเงินสนับสนุนได้ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการด�ำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุน ตามแบบ กทพ. 3 พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่าย ต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ การรายงานผลดังกล่าวต้องแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติทุกรายการ โดยใช้ฉบับจริง ได้แก่ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ แบบใบส�ำคัญ
รับเงินค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม หลักฐานการจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากรและก�ำหนดการ หลักฐานภาพถ่ายกิจกรรมบันทึกลงแผ่นซีดี หรือดีวีดี และหลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

12. การขอรับเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ :
1)
2)
3)
4)

Facebook : กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Email : fundktp@gmail.com
www.dwf.go.th ไปที่เมนู ประชาสัมพันธ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ โทร. 0 2642 7742

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ค่าใช้จ่ายโครงการที่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานที่
และเกิดความคุ้มครองในภารกิจภาครัฐ โดยพิจารณาตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศก�ำหนด โดยแบ่งโครงการ เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/อบรม
ประเภทที่ 2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเภทที่ 3 การสนับสนุนการส�ำรวจข้อมูล/วิจัย
ที่
1.

2.
3.
4.
5.

ประเภทที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/อบรม
รายการ
แนวทางการพิจารณา
ค่าตอบแทนวิทยากร
- ภาครัฐ วันละไม่เกิน 6 ชม. อัตรา 600 บาท/คน/ชม.
- การบรรยาย ไม่เกิน 1 คน
- ภาคเอกชน วันละไม่เกิน 6 ชม. อัตรา 1,200 บาท/คน/ชม.
- การอภิปราย ไม่เกิน 5 คน
- จ�ำนวนการแบ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกิจกรรม
- การแบ่งกลุ่มย่อยไม่เกินกลุ่มละ 2 คน และกลุ่มเป้าหมาย
ค่าอาหาร
- จัดในสถานทีร่ าชการ ตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท/คน/มือ้
- จัดในสถานทีเ่ อกชน ตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 400 บาท/คน/มือ้
(แบ่งเป็นส่วนราชการ และบุคคลภายนอกตามระเบียบราชการ)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- จัดในสถานที่ราชการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 35 บาท/คน/มื้อ
- จัดในสถานที่เอกชนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50 บาท/คน/มื้อ
ค่าที่พัก
- ห้องพักคู่ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 750 บาท/คน/คืน
- ห้องพักเดี่ยว ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,200 บาท/คน/คืน
ค่าพาหนะเดินทาง
ผู้เข้าประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
- พืน้ ทีภ่ ายในจังหวัดตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท/คน/เทีย่ ว
(เว้ น แต่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดาร พื้ น ที่ ห ่ า งไกล พื้ น ที่ อั น ตราย
คณะกรรมการจะพิจารณาให้เบิกจ่ายจริงเป็นรายกรณี)
- การเดินทางข้ามจังหวัด เบิกจ่ายจริงตามอัตราค่ายานพาหนะ
ประจ�ำทาง
- ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่จ่ายจริงแต่
ไม่เกิน 300 บาท/คน/เที่ยว
วิทยากร
ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ
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6. ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง

7.
8.
9.
10.
11.

12.

ที่
1.
2.
3.
4.

- ค่าเช่ารถตู้ ไม่เกิน 1,800 บาท/คัน/วัน ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท/คัน/วัน
- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศรวมค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เกิน 18,000
บาท/คัน/วัน
ค่าเช่าสถานที่รวมโสตทัศนูปกรณ์
ค่าเช่าสถานที่รวมโสตทัศนูปกรณ์ อาทิ เครื่องเสียง จอ LCD
โปรเจคเตอร์ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน
ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ตามที่เสนอขอแต่ไม่เกิน 30 บาท/คน (เช่น ปากกา ดินสอ สมุด
โน้ต ป้ายชื่อฯลฯ)
ค่าเอกสารการประชุม
-ตามที่เสนอขอ แต่ไม่เกิน 50 บาท/ชุด
ค่าป้าย
ไม่เกิน 600 บาท/ชิ้น จ�ำนวนชิ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
ค่าเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
ไม่เกิน 30 บาท/ฉบับตามจ�ำนวนผู้เข้าสัมมนา/อบรม
เกียรติบัตร หมายถึง เอกสารที่ออกให้แก่ผู้ที่ได้ท�ำคุณประโยชน์
หรือได้รับรางวัลซึ่งสมควรประกาศเกียรติคุณยกย่อง
วุฒิบัตร หมายถึง เอกสารที่ออกให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นการอบรมทางวิชาการ ซึ่งมีการก�ำหนดหลักสูตร
ค่าสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ตราสัญลักษณ์ ไม่เกินชิ้นละ 150 บาทโดยก�ำหนดให้มีตราสัญลักษณ์กระทรวง
พม. และ ค�ำว่า “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

ประเภทที่ 2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายการ
แนวทางการพิจารณา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด ตามความเหมาะสม
โปสเตอร์
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด ตามความเหมาะสม
ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาไวนิล อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด ตามความเหมาะสม
/คัทเอ๊าท์
การเผยแพร่รูปแบบอื่นๆ ตามที่
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนการส�ำรวจข้อมูล/วิจัย
รายการ
แนวทางการพิจารณา
ค่าเอกสารแบบฟอร์ม/แบบสอบถาม
- ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจัดเก็บข้อมูล
- ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม
ค่าจัดเก็บข้อมูล
- ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม
วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล
- ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม
ค่าจัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์
- ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม
ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมเผยแพร่ผลงานการส�ำรวจ/วิจยั - ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม
ต่อสาธารณะ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น - ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม
พิจารณาให้เป็นรายกรณี
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ขั้นตอนการเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์
หน่วยงานรัฐ เอกชน เสนอโครงการ ตามแบบ กทพ 1
ส่วนภูมภิ าค

ส่วนกลาง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 8 แห่ง

สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

ผอ.ศูนย์เรียนรู้/พมจ. พิจารณาเบื้องต้น
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กลุ่มบริหารกองทุนฯ ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน
ของโครงการเบื้องต้น 1-2 วัน

ส่งแก้ไข*

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
เสนอ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
เพื่อกลั่นกรองโครงการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาโครงการ
อนุมัติ

กลุ่มบริหารกองทุนฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายต่ออธิบดี สค.
ภายใน 7 วันหลังจากอนุมัติ
กลุม่ บริหารกองทุนฯ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันหลังจากอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

กลุ่มบริหารกองทุนฯ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผล
ภายใน 7 วันทำ�การ
ผู้เสนอโครงการ
ไม่ประสงค์รับเงินสนับสนุน
และไม่มาทำ�สัญญาภายในเวลาทีก่ �ำ หนด

รายงานต่อคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ทราบ

ผู้รับเงินสนับสนุนทำ�สัญญา ตามแบบ กทพ. 2
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
กลุ่มบริหารกองทุนฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย ในระบบ
GFMIS และจ่ายเช็คให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร

หน่วยงาน/องค์กรดำ�เนิน
โครงการตามที่เสนอขอ
(ภายในปีบัญชีกองทุน)

ผู้รับเงินสนับสนุนรายงาน
ผลการดำ�เนินโครงการ และการใช้จา่ ยเงิน
ตามแบบ กทพ.3 ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จ
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ขั้นตอนการรับเงินโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของงานการเงิน
อธิบดีอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

การเงินดำ�เนินการขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ภายใน 1 วัน หลังจากได้รับหนังสืออนุมัติ

กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใน 3 วันทำ�การ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ภายใน 1 วัน
กองทุนฯ จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับเงินสนับสนุนผ่านระบบ KTB
Corporate Online ภายในวันที่ทำ�สัญญา

ผู้ขอรับเงินสนับสนุนส่งรายงานผลการดำ�เนินงานฯ
(แบบ กทพ.3) หลักฐานการใช้เงินพร้อมส่งหลักฐานการเบิก
จ่ายเงิน พร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)
ส่งมายังกองทุนฯ ภายใน 30 วัน หลังจากดำ�เนินโครงการ
แล้วเสร็จ

โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ภายใน 2 วัน
กรณีมีเงินเหลือจ่ายรับคืนเงินได้ 2 ช่องทาง
• คืนเงินผ่าน Bill Payment ธนาคารกรุงไทย (เสีย
ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
• คืนเงินผ่านระบบ Net Bank ของธนาคารกรุงไทย
เท่านั้น (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
• คืนเงินผ่านระบบ Net Bank ของธนาคารกรุงไทย
เท่านั้น

ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสำ�คัญ
ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน 7 วัน
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ผู้ติดตามโครงการ สรุปเสนอรายงานผลการดำ�เนิน
โครงการต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง มีการแก้ไข
มีการติดตามให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ไขและส่งกลับ
มา ภายใน 15 วัน

เก็บรวบรวมหลักฐานใบสำ�คัญเพื่อรอการตรวจสอบจาก
สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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แนบท้ายแบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการฯ (แบบ กทพ. 1) ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5

รายการเอกสาร

ก�ำหนดการจัดกิจกรรม
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ผู้เสนอขอ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
ส�ำเนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
ส�ำเนารายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ส�ำเนารายงานการประชุมประจ�ำปี ที่แสดงงบการเงินของหน่วยงาน (ครั้งล่าสุด)
สรุปผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
6
(ด้านการพัฒนาสังคม/การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ)
แนบท้ายแบบสัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 2) ประกอบด้วย
ที่
รายการเอกสาร
1 ส�ำเนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
2 เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน
3 ส�ำเนาสมุดบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน
4 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ผู้เสนอขอ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
กรณีมอบอ�ำนาจในการท�ำสัญญา
5 หนังสือมอบอ�ำนาจ
6 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน-ผู้มอบอ�ำนาจ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
7 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน-ผู้รับมอบอ�ำนาจ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง

จ�ำนวน
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
จ�ำนวน
2 ชุด
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ

หมายเหตุ : ฉบับที่ 1 แนบท้ายสัญญา ฉบับที่ 2 ส่งกรมบัญชีกลางผูกข้อมูลหลักผู้ขาย
แนบท้ายแบบรายงานผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ (แบบ กทพ. 3) ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5

รายการเอกสาร
ก�ำหนดการ (ระบุชื่อวิทยากรภาครัฐ/เอกชน)
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ฉบับจริง ได้แก่
• ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม / วิทยากร / เจ้าหน้าที่
• ใบส�ำคัญรับเงินต่างๆ ตามที่อนุมัติทุกรายการ
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม + ซีดี
สรุปผลแบบวัดความรู้ก่อน-หลัง
สรุปผลแบบการวัดความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ

จ�ำนวน
1 ฉบับ
1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ
1 ฉบับ
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ตัวอย่างโครงการ
จ.สกลนคร
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แบบ กทพ.1

แบบขอรับเงินสนับสนุน
โครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
		 ถนนศูนย์ราชการ ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
		 โทรศัพท์ 042- 711821 โทรสาร 042- 712515 โทรศัพท์มือถือ 095-6647526
		 Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน
1.2 ชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนาม
		 นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ นายเพิ่มพูน นามสกุล พงษ์พวงเพชร อายุ 54 ปี
		 เลขบัตรประชาชน
		 ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการ ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
		 โทรศัพท์ 042- 711821 โทรสาร 042- 712515 โทรศัพท์มือถือ
		 Facebook : ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
1.3 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
		 นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ นางณิชากร นามสกุล หาญค�ำมูล อายุ 48 ปี
		 เลขบัตรประชาชน 3470100329781
		 นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ นายสรรพสิทธิ์ นามสกุล ศรีระวรรณ อายุ 37 ปี
		 เลขบัตรประชาชน 3470600390285
		 ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการ ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
		 โทรศัพท์ 042-711821 โทรสาร 042- 712515 โทรศัพท์มือถือ 095-6647526 /092-2841484
E-mail : nichakron12@gmail.com
		 Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน
1.4 มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
1.5 วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้ง มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร คือ
		 1.5.1 ก�ำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับ และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา
		 1.5.2 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
		 1.5.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก
		 1.5.4 ส่งเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และทักษะชีวิต
		 1.5.5 ส่งเสริมการสอนเพศศึกษา การป้องกันโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
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		 1.5.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
		 1.5.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานวิชาการ
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.6 ที่ผ่านมามีการด�ำเนินโครงการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือไม่
		 ( / ) ไม่มี
( ) มี จ�ำนวน……………………. โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ ที่องค์กรด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป)
1. โครงการค่ายสร้างสรรค์เยาวชนแกนน�ำป้องกันปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่มีปัญหา ได้รับค�ำปรึกษา แนะน�ำที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้ที่
เป็นแกนน�ำ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การติดเชื้อโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร นักเรียน
แกนน�ำ มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
อบายมุข อุบัติภัย มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมน�ำความรู้และท�ำความดี โดยมี
ความร่วมมือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
2. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 360 องศา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคน
ได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสในการแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าความภาคภูมิใจ ได้รับ
การยอมรับ มีภูมิคุ้มกันทางจิต มีทักษะชีวิต คิดได้ แก้ปัญหาเป็น มีองค์ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านและ
ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด เด็กและเยาวชนรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อสร้างอุดมการณ์เครือข่ายแกนน�ำเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมแบบบูรณาการ เกิดเครือข่าย “ต้นกล้าเยาวชนสกลนคร” จ�ำนวน 4 รุ่น
ส่วนที่ 2  ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุน
2.1 ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
2.2 หลักการและเหตุผล
		 องค์การสหประชาชาติก�ำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น ‘วันสตรีสากล’ The Momentum
จากการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในปี 2559 ที่จัดท�ำโดยสภาเศรษฐกิจโลก เพื่อให้เห็นภาพ
รวมบทบาทของผูห้ ญิงในทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึง่ ประเทศทีส่ ามารถลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเพศได้มาก
ที่สุด คือ ไอซ์แลนด์ ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 71 ตกจากอันดับ 40 ในปี 2549
(อ้างอิง reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings)
		 ปัจจุบันปัญหาเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศยังปรากฏในสังคมไทยและไม่มีมาตรการ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทีชัดเจน ส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
2558 เป็นกฎหมายอีกหนึ่งทางเลือกในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ เพือ่ ให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบตั ิ แก่หญิงชายและผูห้ ลากหลายทางเพศได้อย่างเสมอภาค นอกจาก
นั้น ยังกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาและมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดและ
ปัญหาดังกล่าว เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นธรรมในเรื่องระหว่างเพศต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
สิทธิมนุษยชนสากล ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
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		 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มสตรีและตัวแทนสตรีในหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้มีความ
รู้ในพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้ได้รับความคุ้มครอง ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร จึงได้จดั ท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558 ขึ้น
2.3 วัตถุประสงค์
		 1) เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ.๒๕๕๘
		 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เข้าใจเรื่องเพศสภาพ คนเราเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศที่แตก
ต่างกัน อันบ่งบอกถึงเพศ (Sex) หญิง และ ชาย แต่มิได้หมายความว่าแต่ละคนต้องแสดงบทบาทตามเพศ
เสมอไป ในทางกลับกันบทบาทของแต่ละเพศเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง ควบคุมและปลูกฝังโดยสังคม ให้แต่ละบุคคลมี
การแสดงออก บทบาทและการปฏิบตั ทิ างเพศทีต่ า่ งกันออกไป สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ขยายผล บอกต่อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้ได้รับ
ความคุ้มครอง
		 3) เพื่อให้เกิดกลุ่ม “เครือข่ายรณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดสกลนคร”
2.4 กลุ่มเป้าหมายและจ�ำนวนคน
กลุ่มเป้าหมาย
		 2.4.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในจังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 20 คน
		 2.4.2 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ�ำหมู่บ้าน
จ�ำนวน 20 คน
		 2.4.3 นักเรียน นักศึกษา สภาเด็กจังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 40 คน
		 2.4.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
จ�ำนวน 30 คน
		 2.4.5 เจ้าหน้าที่และวิทยากร
จ�ำนวน 10 คน
			
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 120 คน
2.5 พื้นที่ด�ำเนินโครงการ
		 ห้องประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2.6 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
		 จ�ำนวน 1 วัน (ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561)
2.7 รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
		 สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
		 งบประมาณที่ใช้ ไม่ใช้งบประมาณ
		ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
		 1) ประสานวิทยากร,จัดเตรียมสื่อ,วัสดุ ประกอบการอบรม
กิจกรรมที่ 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (วันสตรีสากล)
		 สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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		 งบประมาณที่ใช้ จ�ำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
		 ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
		 1) ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ลงทะเบียนรายงานตัว, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, ข้อตกลงร่วมกัน
		 2) พิธีเปิด (โดย ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร)
		 3) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ
		 4) แบ่งกลุ่มวิเคราะห์หัวข้อ “สถานะเพศ:gender” (ร่ายกายฉัน,รสนิยมทางเพศ,ระดมความรู้สึก)
		 5) แบ่งกลุ่มการผลิตสื่อรณรงค์ "โปสเตอร์ท�ำมือสื่อสารเรื่องเพศ"
		 6) บรรยายพิเศษ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
		 7) แบ่งกลุ่มน�ำเสนอหัวข้อ “เครือข่ายรณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดสกลนคร”
		 8) พิธีปิด
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลโครงการฯ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.8 งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
		 รวมจ�ำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรม ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ

รายละเอียด
ค่าอาหาร,น�้ำดื่ม
จ�ำนวน 120 คน x 80 บาท x 1 มื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ�ำนวน 120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
ค่าสมนาคุณวิทยากรหลัก
จ�ำนวน 1 คน x 300 บาท x 5 ชั่วโมง
ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (๔ กลุ่ม) จ�ำนวน 8 คน x 300 บาท x 3 ชั่วโมง
ค่าเช่าสถานที่
จ�ำนวน 1,000 บาท
ค่าเครื่องเสียง,เครื่องฉาย
จ�ำนวน 1,000 บาท
ค่าพาหนะผู้ร่วมประชุมฯ
จ�ำนวน 110 คน x 100 บาท
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จ�ำนวน 2 ป้าย x 500 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ
จ�ำนวน 110 เล่ม x 35 บาท
ค่าวุฒิบัตร
จ�ำนวน 110 คน x 30 บาท
ค่าวัสดุ
กระดาษ A4 ปากกา กระดาษฟลิปชาร์ท
ปากกาเคมี หมึกสี ฯลฯ
รวม

เป็นเงิน
9,600
8,400
1,500
7,200
1,000
1,000
11,000
1,000
3,850
3,300
2,150
50,000

2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
		 1) ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ร้อยละ 100 มีความรู้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
		 2) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบตั กิ าร เข้าใจเรือ่ งเพศสภาพ คนเราเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศทีแ่ ตกต่างกัน
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อันบ่งบอกถึงเพศ (Sex) หญิงและ ชาย แต่มิได้หมายความว่าแต่ละคนต้องแสดงบทบาทตามเพศเสมอไป ใน
ทางกลับกันบทบาทของแต่ละเพศเป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้าง ควบคุมและปลูกฝังโดยสังคม ให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออก
บทบาทและการปฏิบตั ทิ างเพศทีต่ า่ งกันออกไป สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ขยายผล บอกต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้ได้รับความคุ้มครอง
3) ผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วม “เครือข่ายรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ จังหวัดสกลนคร”
2.10 ตัวชี้วัดความส�ำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1.10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
		 1. จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน
		 2. จ�ำนวนผลผลิตที่ได้รับจ�ำนวน 120 คน
2.10.1 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
		 1. ด้านบุคคล
		 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบตั กิ าร ร้อยละ 100 มีความรูพ้ ระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
2558 เข้าใจเรื่องเพศสภาพ คนเราเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศที่แตกต่างกันอันบ่งบอกถึงเพศ (Sex) หญิงและ
ชาย แต่มไิ ด้หมายความว่าแต่ละคนต้องแสดงบทบาทตามเพศเสมอไป ในทางกลับกันบทบาทของแต่ละเพศเป็น
สิ่งที่ถูกสร้างควบคุมและปลูกฝังโดยสังคม ให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออก บทบาทและการปฏิบัติทางเพศที่ต่าง
กันออกไป สามารถน�ำความรู้ที่ได้ขยายผล บอกต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรการ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้ได้รับความคุ้มครอง และเข้าร่วม “เครือข่ายรณรงค์
ความเท่าเทียมทางเพศ จังหวัดสกลนคร”
2. ด้านครอบครัว
		 สมาชิกในครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
		 3. ด้านชุมชน/สังคม
		 ชุมชนสังคมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 สมาชิก
ในชุมชน/สังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมท�ำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
2.11 หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนื่องการท�ำงานในอนาคต เมื่อสิ้นสุดการด�ำเนิน
โครงการ/กิจกรรมนี้ หรือไม่ อย่างไร
		 ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มีแผนที่จะพัฒนาให้ความรู้แก่ ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เข้าใจ
เรื่อง เพศสภาพ คนเราเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศที่แตกต่างกันอันบ่งบอกถึงเพศ (Sex) หญิงและชาย แต่มิได้
หมายความว่า แต่ละคนต้องแสดงบทบาทตามเพศเสมอไป ในทางกลับกันบทบาทของแต่ละเพศเป็นสิ่งที่ถูก
สร้าง ควบคุมและปลูกฝังโดยสังคม ให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออก บทบาทและการปฏิบัติทางเพศที่ต่างกัน
ออกไป สามารถน�ำความรู้ ที่ได้ขยายผล บอกต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรการ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้ได้รับความคุ้มครอง และเข้าร่วมเป็น “เครือข่ายรณรงค์
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดสกลนคร”
ลงชื่อ…………ณิชากร หาญค�ำมูล………..ผู้เสนอโครงการฯ
(นางณิชากร หาญค�ำมูล)
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นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ……เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ……..ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความครบถ้วนของเอกสาร
ความเห็นอื่น ๆ ..............................................................................................................................
ลงชื่อ…วัลภา เดชากิจไพศาล….ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น
(นางวัลภา เดชากิจไพศาล)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
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โทรศัพท์...........................................................

ก�ำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
เวลา

รายการ

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียนรายงานตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ

08.30-09.00 น.

พิธีเปิด (ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร)

09.00-10.30 น.

-แบ่งกลุม่ วิเคราะห์หวั ข้อ “สถานะเพศ : gender” (ร่ายกายฉัน, รสนิยมทางเพศ, ระดม
ความคิดเห็น) (วิทยากร คณะท�ำงานเพศวิถศี กึ ษาจังหวัดสกลนครและส�ำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร)
-แบ่งกลุ่มการผลิตสื่อรณรงค์ "โปสเตอร์ท�ำมือสื่อสารเรื่องเพศ" (วิทยากร คณะท�ำงาน
เพศวิถีศึกษาจังหวัดสกลนครและส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสกลนคร)

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-12.15 น.

บรรยายพิเศษ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (วิทยากรจาก
ส�ำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร)

12.15-13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45 น.

แบ่งกลุ่มฐานเรียนรู้ หัวข้อ “เครือข่ายรณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัด
สกลนคร” (วิทยากร คณะท�ำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดสกลนครและส�ำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร)

14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00-16.00 น.

สรุปกิจกรรมแต่ละฐานเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม และประเมินผลกิจกรรม

16.00-16.30 น.

พิธีปิด
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ตัวอย่างโครงการ
จ.ชัยภูมิ
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หมายเหตุ ก�ำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(แบบ กทพ. 1)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
แบบขอรับเงินสนับสนุน
โครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยภูมิ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
เลขที่
98
หมู่ที่
8
ซอย
ถนน
แขวง/ต�ำบล ในเมือง เขต/อ�ำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 089-9474548			
โทรสาร 0-44056-554 (สนง.พมจ.)
E-mail					
Facebook					
1.2 ชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
นายเสนอ
นามสกุล
นราพล
อายุ 67 ปี
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3-3604-00603-21-9
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
155
หมู่ที่
1
ซอย
ถนน
แขวง/ต�ำบล บ้านบัว เขต/อ�ำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
โทรศัพท์ 089-9474548			
โทรสาร 0-44056-554 (สนง.พมจ.)
E-mail					
Facebook					
1.3 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
นายเสนอ
นามสกุล
นราพล
อายุ 67 ปี
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3-3604-00603-21-9
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
155
หมู่ที่
1
ซอย
ถนน
แขวง/ต�ำบล บ้านบัว เขต/อ�ำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
โทรศัพท์ 089-9474548			
โทรสาร 0-44056-554 (สนง.พมจ.)
E-mail					
Facebook					
1.4 มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555
(พร้อมแนบหลักฐาน เช่น ส�ำเนาตราสาร/ข้อบังคับ รายงานการประชุมประจ�ำปี/รายชื่อคณะกรรม
การบริหาร และอื่นๆ)
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1.5 วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้ง มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร คือ
1.5.1 เพื่อเป็นศูนย์รวมของสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.5.2 เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท�ำ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
1.5.3 เพื่อให้สมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อสมาชิก และสังคม
1.5.4 เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมได้พบปะ ประสานงาน ในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบความเดือด
ร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.5.5 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
1.6 ที่ผ่านมามีการด�ำเนินโครงการ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  หรือไม่
ไม่มี
มี จ�ำนวน
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
1.6.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ส่วนที่  2  ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน
2.1 ชื่อโครงการ สร้างเสริมองค์ความรู้การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  จังหวัดชัยภูมิ
2.2 หลักการและเหตุผล/ความส�ำคัญของปัญหา
ค�ำว่า “เพศ” มักจะมองไปถึงความเป็นกายภาพ ซึ่งโยงใยไปสู่ความเชื่อว่าหญิงชายมีความแตกต่างกัน
ด้านสติปัญญา ความสามารถ การตัดสินใจ รวมถึงอารมณ์ด้วย ซี่งมองว่าเป็นความแตกต่างที่มีมาตามธรรมชาติ
ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ น�ำไปสูส่ ถานะของผูห้ ญิงทีด่ อ้ ยกว่าผูช้ าย เช่น ผูห้ ญิงไม่มเี หตุผล ชอบใช้อารมณ์ ส่งผล
ให้สงั คมไม่ยอมรับผูห้ ญิงในฐานะผูน้ ำ� แต่มลี กั ษณะของความอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ ท�ำให้ผหู้ ญิงกลายเป็นผูร้ บั
ภาระหลักในการดูแลลูกและคนในครอบครัว ในปัจจุบนั สังคมได้มกี ารเปลีย่ นแปลงยอมรับในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ส่งผลให้หญิงได้รับโอกาสในด้าน ต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศอยู่ ขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ความเชื่อ และวัฒนธรรม การเข้าถึงโอกาส ของสังคมนั้น ๆ ให้แสดงบทบาทหญิงหรือบทบาทชาย เพราะมีสิทธิ
อ�ำนาจ ความรับผิดชอบและการถูกคาดหวังของสังคมแตกต่างกันไป ที่ส�ำคัญบทบาททางเพศที่สังคมก�ำหนดได้
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานภาพของผูห้ ญิงและผูช้ ายในสังคมนัน้ ๆ คือ องค์ความรูท้ สี่ ร้างความหมายให้เห็น
ถึงปัจจัยหลักของความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ 3 ประการ คือ ปัจจัยทางธรรมชาติและชีวภาพ ปัจจัยโครงสร้าง
ครอบครัว และปัจจัยทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนของสังคมไทย ปัญหาความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็ยังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการศึกษา การท�ำงาน รวมถึง
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
จากสภาพปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ไม่มมี าตรการป้องกันการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศทีช่ ดั เจน ส่งผลให้บคุ คลซึง่ ถูกเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รบั การคุม้ ครองและไม่ได้รบั ความ
เป็นธรรมเท่าที่ควร จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อ
ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่
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เป็นธรรมระหว่างเพศ สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคี
เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและอาสาสมัครได้รับทราบ
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ชมรม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นองค์กรที่ด�ำเนินงานด้านสังคม
จึงได้จัดท�ำโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดชัยภูมิ ขึ้น
2.3วัตถุประสงค์โครงการ
2.3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบ และเข้าใจพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
2558 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
2.3.3 เพื่อให้เกิดเครือข่ายการท�ำงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่
2.4  กลุ่มเป้าหมายและจ�ำนวนคน (กรุณาชี้แจงให้ละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย
2.4.1 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อ�ำเภอในพื้นที่ 16 อ�ำเภอ ๆ
ละ 2 คน รวม 32 คน
2.4.2 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ�ำเภอ ในพื้นที่ 16 อ�ำเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 32 คน
2.4.3 หน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านสตรีและครอบครัว รวม 36 คน ประกอบด้วย ต�ำรวจภูธร
จังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชัยภูมิ ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 – 3 ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิทยาลัยชัยภูมิเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส�ำนักงานแรงงาน
จังหวัด ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
2.5 พื้นที่ด�ำเนินโครงการ
ห้องประชุมพญาแล ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ชัยภูมิ เลขที่ 98 หมู่ที่ 8 ถนนนิเวศรัตน์-ปรางค์กู่ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.6 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ  
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 จ�ำนวน 1 วัน
2.7 รายละเอียดกิจกรรม (โปรดระบุทุกกิจกรรม)
การอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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2.8 งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
รวมจ�ำนวน 70,000 บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
รายการ
1 ค่าอาหาร
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
- การบรรยาย
- การเสวนา
- วิทยากรกลุ่ม
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
5. ค่าจัดท�ำเอกสาร
6 ค่าพาหนะเดินทาง
7 ค่าป้ายโครงการ

รายละเอียด
จ�ำนวน 100 คน x 150 บาท x 1 มื้อ
จ�ำนวน 100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ

เป็นเงิน
15,000.7,000.-

จ�ำนวน 1 คน x 600 บาท x จ�ำนวน 1 ชม.
จ�ำนวน 5 คน x 600 บาท x จ�ำนวน 2 ชม.
จ�ำนวน 8 คน x 600 บาท x จ�ำนวน 1.30 ขม.

600.6,000.7,200.3,000.5,000.25,000.1,200.70,000

จ�ำนวน 100 คน x 30 บาท
จ�ำนวน 100 ชุด x 50 บาท
จ�ำนวน 100 คน x 250 บาท
จ�ำนวน 2 ป้าย x 600 บาท
รวม (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

2.9   ในกรณีที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่าง  
เพียงพอ ผูข้ อรับเงินสนับสนุนสามารถบูรณาการหรือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอืน่ ๆ หรือ
ไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
2.9.1 การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จาก
จ�ำนวน
บาท
2.9.2 การสนับสนุนงบประมาณต่างประเทศ จาก
จ�ำนวน
บาท
2.9.3 การสนับสนุนทรัพยากรอืน่ ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ (โปรดระบุ)
2.10  ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
2.10.1 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทราบและเข้าใจพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
2.10.3 เกิดเครือข่ายการท�ำงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่
2.11 ตัวชี้วัดความส�ำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
2.11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
		 จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ที่ผ่านมาอบรมแล้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ
2.11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ให้อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ/การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น)
		 (1) ด้านบุคคล หน่วยงาน/เครือข่าย/องค์กร ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับด้านสตรีและครอบครัว จะได้เพิม่ พูน
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องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ.
2546
		 (2) ด้านครอบครัว หน่วยงาน/เครือข่าย/องค์กร สามารถประชาสัมพันธ์ให้บุคคล/ครอบครัวใน
พื้นที่ได้ทราบ รวมถึงมีความเข้าใจในหลักการของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่แสดงพฤติกรรมความรุนแรง
ในครอบครัว/ชุมชน
		 (3) ด้านชุมชน/สังคมสามารถลดปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากความเข้าใจในเรื่องความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงมีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
2.12 หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนือ่ งการท�ำงานในอนาคต เมือ่ สิน้ สุดการด�ำเนินโครงการ/
กิจกรรมนี้ หรือไม่ อย่างไร
		 ควรจะได้มีการประเมินผลและขยายผลการด�ำเนินงานโดยผู้แทนจากองค์กร/หน่วยงาน/เครือข่าย
ในระดับจังหวัด/อ�ำเภอ ไปสู่เครือข่ายในระดับต�ำบล/หมู่บ้าน มากขึ้น
(ลงชื่อ)

เสนอ นราพล
ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
(นายเสนอ นราพล)
ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความครบถ้วนของเอกสาร
ความเห็นอื่น ๆ
ลงชื่อ)

ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น
(นางนงนุช สุขา)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
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ก�ำหนดการ

โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดชัยภูมิ
จ�ำนวน 1  วัน
ณ ห้องประชุมพญาแล  ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดชัยภูมิ
............................................................
เวลา 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
เวลา 09.00 - 10.00 น. บรรยายสถานการณ์ปัญหาด้านสตรีและความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ
			
โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
เวลา 10.00 - 12.00 น. การเสวนา “พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่
			
เกี่ยวข้อง” โดย อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
			
คดีจังหวัดชัยภูมิ
			
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความ
			
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
			
ผู้แทนองค์กรสตรี
			
ผู้แทน/บุคคลเพศที่ 3 (เพศทางเลือก)
			
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
เวลา 12.00 - 13.00 น.. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. การแบ่งกลุม่ เพือ่ วิเคราะห์ “กระบวนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของ
			
จังหวัด” จ�ำนวน 4 กลุ่ม
			
โดย วิทยากรกลุ่มทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มละ 2 คน) จาก
			
ต�ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
			
เทศบาลต�ำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
			
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ
			
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
เวลา 14.30 - 15.30 น. การเสนอผลการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่ม
เวลา 15.30 - 16.30 น. การประเมิน และตอบข้อซักถาม สรุปผล
			
.......................................................................
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ช่วงเวลา 10.00 น. และ 14.30 น.
ก�ำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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(ตัวอย่าง) แบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา

โครงการ
หน่วยงาน

วันที่

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ

นามสกุล

อายุ

ปี เพศ ( ) หญิง ระดับการศึกษา
( ) ชาย
ที่อยู่/สังกัดหน่วยงาน
( ) อื่น ๆ
ประสบการณ์การท�ำงานด้านสังคม ( ) ด้านเด็ก ( ) ด้านสตรี ( ) ด้านครอบครัว
					
( ) ด้านผู้สูงอายุ ( ) ด้านคนพิการ ( ) ด้านอื่น ๆ (ระบุ)
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเพียงใด เกี่ยวกับหลักสูตรที่ท่านเข้าอบรม
รายละเอียด
1.1 ก่อนการอบรม
1.2 หลังการอบรม
1.3 ท่านสามารถน�ำความรูค้ วาม
เข้าใจและประสบการณ์ทไี่ ด้จาก
การอบรมไปปรับใช้ได้เพียงใด

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด

2. ภาพรวมการจัดกิจกรรม
รายละเอียด
2.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม
2.2 เอกสารประกอบการอบรม
2.3 สื่อ/เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
อบรม
2.4 สถานที่จัดอบรม
2.5 อาหาร อาหารว่างและ
เครือ่ งดืม่
2.6 การประสานงานและการ
อ�ำนวยความสะดวกของเจ้า
หน้าที่
2.7 ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการอบรม

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด

4. หากมีการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ ท่าน
มีความสนใจเข้าร่วมหรือไม่
สนใจ
ไม่สนใจ
เฉย ๆ
5. ท่านต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดอีก (ระบุ)

(
(
(
(

) ประถมศึกษา
) มัธยมศึกษา
) ปริญญาตรี
) ปริญญาโท

3. เนื้อหาสาระวิชา
รายละเอียด

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก น้อย น้อยที่สุด

3.1 หัวข้อ......................................
(1) วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
(2) เทคนิค/วิธีการถ่ายทอด
(3) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย
(4) การตอบข้อซักถาม
(5) ความรู้ที่ได้รับสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
(6) ความพึงพอใจในภาพรวม
3.2 หัวข้อ......................................
(1) วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
(2) เทคนิค/วิธีการถ่ายทอด
(3) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย
(4) การตอบข้อซักถาม
(5) ความรู้ที่ได้รับสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
(6) ความพึงพอใจในภาพรวม
3.3 หัวข้อ......................................
(1) วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
(2) เทคนิค/วิธีการถ่ายทอด
(3) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย
(4) การตอบข้อซักถาม
(5) ความรู้ที่ได้รับสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
(6) ความพึงพอใจในภาพรวม

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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ตัวอย่างแนวการเขียนโครงการที่ 1
โครงการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในนักศึกษา.........................
หลักการและเหตุผล
เขียนเหตุผลความจ�ำเป็นในพื้นที่ที่ต้องด�ำเนินโครงการ เช่น สถานการณ์หรือข้อมูลความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศในพื้นที่ เชิงสถิติข้อมูล จ�ำนวนคดี เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ด้านเพศสภาพและการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัวและชุมชน
3. เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
4. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
5. เพื่อให้แนวทางการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น................. สถาบัน...................................... จ�ำนวน..................คน
2. นิสิตนักศึกษา สาขาวิชา ระดับชั้น................. สถาบัน...................................... จ�ำนวน..................คน
3. ครูอาจารย์ นักวิชาการ สาขา........................... คณะ..................................... สถาบัน..........................
จ�ำนวน..................คน
4. ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา สถาบัน......................................... จ�ำนวน..................คน
รูปแบบกิจกรรม
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
2. การเสวนา/อภิปรายบทเวทีโดยคณะวิทยากร
3. การอภิปรายกลุ่ม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม
4. การเล่นเกม
5. การศึกษาด้วยตนเอง
หัวข้อวิชา
1. เพศสภาพและเพศสภาพในสังคมไทย
2. ความเท่าเทียมระหว่างเพศและปัญหาการละเมิดความเท่าเทียมทางเพศในองค์การ/สถาบัน
3. ประสบการณ์และกรณีศกึ ษาด้านการถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ ได้แก่ ผูถ้ กู ละเมิดความเท่าเทียม
ทางเพศ, การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ และบริการสนับสนุน
4. พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
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คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

5. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการให้ความสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศ
6. หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
1. กลุม่ เป้าหมายเกิดความรูค้ วามเข้าใจด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แนวคิดในการปกป้อง
สิทธิและจัดการตนเองจากการถูกละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักการส�ำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
3. กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการปกป้องสิทธิของตนเอง และเข้าถึงหน่วยงาน และความช่วยเหลือของรัฐ
เมื่อเกิดกรณีถูกละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เครื่องมือ
1. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการบรรยาย
2. การติดตามผลหลังการอบรม
วิทยากร
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. บุคลากรด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3. นักกฎหมายด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
4. นักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจากองค์การพัฒนาเอกชน
6. บุคลากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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ตัวอย่างแนวการเขียนโครงการที่ 2
โครงการจัดการความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ส�ำหรับกลุ่ม/บุคลากร......................................................
หลักการและเหตุผล
เขียนเหตุผลความจ�ำเป็นในพื้นที่ที่ต้องด�ำเนินโครงการ เช่น สถานการณ์หรือข้อมูลความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศในพื้นที่ เชิงสถิติข้อมูล จ�ำนวนคดี เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านเพศสภาพและการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมไปถึงกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว
2. เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจใน พ.ร.บ. ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
3. เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัวและชุมชน
4. เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัวและชุมชน
5. เพื่อให้แนวทางการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักสังคมศาสตร์ นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน
นักกฎหมาย เป็นต้น) ในหน่วยงาน/องค์การ.......................................... จ�ำนวน..................คน
2. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/สังกัด............................................... จ�ำนวน..................คน
3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/อาสาสมัครยุติธรรม/อาสาสมัครสาธารณสุข/
อืน่ ๆ........................................... เครือข่าย/อ�ำเภอ/จังหวัด................................... จ�ำนวน..................คน
4. อื่น ๆ ระบุ.............................................................. จ�ำนวน..................คน
รูปแบบกิจกรรม
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
2. การเสวนา/อภิปรายบทเวทีโดยคณะวิทยากร
3. การฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การอภิปรายกลุ่ม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม
หัวข้อวิชา
1. เพศสภาพและเพศสภาพในสังคมไทย
2. สถานการณ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศและปัญหาการละเมิดความเท่าเทียมทางเพศในองค์การ/สถาบัน
3. ประสบการณ์และกรณีศึกษาด้านการละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ ได้แก่ ผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียม
ทางเพศ, การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ และบริการสนับสนุน

32

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

4. พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
5. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
6. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
7. หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ
8. กระบวนการขอรับความช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
1. กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แนวคิดในการปกป้องสิทธิและ
จัดการตนเองจากการถูกละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักการส�ำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
3. กลุม่ เป้าหมายมีแนวทางการปกป้องสิทธิและได้รบั ความช่วยเหลือเมือ่ ถูกละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
4. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจกระบวนการขอรับความช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
5. กลุ่มเป้าหมายได้แนวทางเขียนโครงการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เครื่องมือ
1. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการบรรยาย
2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม/สัมมนา
3. การติดตามผลหลังการบรรยาย/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม/สัมมนา
วิทยากร
1. บุคลากรด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. นักกฎหมายด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
3. นักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
4. บุคลากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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ตัวอย่างแนวการเขียนโครงการที่ 3
โครงการพัฒนาการเขียนโครงการเพื่อเสนอต่อกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
หลักการและเหตุผล
เขียนเหตุผลความจ�ำเป็นในพื้นที่ที่ต้องด�ำเนินโครงการ เช่น สถานการณ์หรือข้อมูลความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศในพื้นที่ เชิงสถิติข้อมูล จ�ำนวนคดี เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโครงการส�ำหรับน�ำเสนอต่อกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
3. เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัวและชุมชน
4. เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้น�ำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น................. สถาบัน...................................... จ�ำนวน..................คน
2. ผู้น�ำนิสิตนักศึกษา สาขาวิชา ระดับชั้น................. สถาบัน................................. จ�ำนวน..................คน
3. ครูอาจารย์ นักวิชาการ สาขา........................... คณะ..................................... สถาบัน...........................
จ�ำนวน..................คน
4. นักวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักสังคมศาสตร์ นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน
นักกฎหมาย เป็นต้น) ในหน่วยงาน/องค์การ.......................................... จ�ำนวน..................คน
5. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/สังกัด............................................... จ�ำนวน..................คน
6. ผู้น�ำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/อาสาสมัครยุติธรรม/อาสาสมัครสาธารณสุข /
..................................... เครือข่าย/อ�ำเภอ/จังหวัด...................................... จ�ำนวน..............คน
7. ผู้น�ำสตรี/ผู้น�ำเยาวชน/ผู้น�ำกลุ่มหลากหลายทางเพศ จาก................................. จ�ำนวน..................คน
8. อื่น ๆ ระบุ.............................................................. จ�ำนวน..................คน
รูปแบบกิจกรรม
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
2. การเสวนา/อภิปรายบทเวทีโดยคณะวิทยากร
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การอภิปรายกลุ่ม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม
หัวข้อวิชา
1. ปัญหาความเท่าเทียมระหว่างเพศและการละเมิดความเท่าเทียมทางเพศในองค์การ/สถาบัน
2. เทคนิคการเขียนโครงการเสนอต่อกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
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3. พ.ร.บ. ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
4. กระบวนการน�ำเสนอโครงการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
1. กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการส�ำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558 และกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. กลุ่มเป้าหมายมีร่างโครงการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
3. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจกระบวนการน�ำเสนอโครงการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เครื่องมือ
1. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม/สัมมนา
2. การติดตามผลหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม/สัมมนา
วิทยากร
1. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
2. บุคลากรด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3. นักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโครงการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทําหรือไม่กระทําการใด
อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก
ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ
โดยกําเนิด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
“กรม” หมายความว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ” เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ สทพ.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ปลั ด กระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ จํ า นวนเก้า คน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ งจากผู้ แ ทนองค์ ก รสตรี
และองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการทํางานที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่น้อ ยกว่าห้าปี จํานวนหกคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จํานวนสามคน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
กระทําผิดวินัย
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(๖) ไม่เคยต้องคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ว่าได้กระทําการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(๗) ไม่ เ คยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เคยเป็นผู้กระทําการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ
(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งพ้ นจากตํา แหน่ง ตามวาระนั้ น อยู่ในตํ าแหน่ งเพื่อ ดําเนิ น งานต่อ ไปจนกว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) พ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรสตรีหรือองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ
ตามมาตรา ๕ (๔)
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ อื่ น
ดํารงตําแหน่งแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ ได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ สทพ.
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการ สทพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํ า หนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย ม
ระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒) เสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล
ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(๔) ตรวจสอบ แนะนํา และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(๖) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล จํ า แนกเพศ รวมทั้ ง เสนอรายงานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สทพ.
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกําหนดมาตรการพิเศษดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริง
(๑) ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(๒) ปรั บ ปรุ ง แบบแผนความประพฤติ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมระหว่ า งเพศเพื่ อ ขจั ด อคติ
วิธี ปฏิ บัติ ที่อ ยู่บนพื้ นฐานของความเหลื่อ มล้ํา และความรุ น แรงเพราะเหตุแ ห่งเพศเพื่ อ ขจัด อุป สรรค
ในการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ สทพ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ สทพ. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการ สทพ. มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ สทพ. มอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ วลพ.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยการสรรหา
จากผู้ซึ่งมิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สทพ. ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจํานวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ด้ า นจิ ต วิ ท ยา และด้ า นแรงงาน อย่ า งน้ อ ย
ด้านละหนึ่งคน
ให้อธิบดีมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการ สทพ. กําหนด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการ วลพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยปัญหาที่มีการยื่นคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๑๘
(๒) กําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ตามมาตรา ๑๙
(๓) ออกคําสั่งตามมาตรา ๒๐
(๔) ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๑
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ วลพ.
มาตรา ๑๕ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ วลพ. โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้ ก รมรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การและงานวิ ช าการของคณะกรรมการ สทพ.
และคณะกรรมการ วลพ. และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับคําร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการ สทพ. คณะกรรมการ วลพ. หรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี
(๒) ดําเนินการให้มีการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(๓) ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อให้ความคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
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(๔) จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เสนอคณะกรรมการ สทพ.
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด หรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี คณะกรรมการ สทพ.
คณะกรรมการ วลพ. หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
มาตรา ๑๗ การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ บุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศจะกระทํามิได้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการ
ทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
มาตรา ๑๘ บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล
หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแล้ว ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. ให้เป็นที่สุด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคําร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ สทพ.
การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาล
ที่มีเขตอํานาจ โดยให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนั้นเป็นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
อาจขอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยื่นคําร้องหรือฟ้องคดีแทนได้
การฟ้ อ งคดี ต ามวรรคสอง ให้ ฟ้ อ งภายในระยะเวลาสองปี นั บ แต่ วั น ที่ค ณะกรรมการ วลพ.
มีคาํ วินิจฉัย หรือนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙ ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
คณะกรรมการ วลพ. อาจกําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล
ซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าที่จําเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้
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มาตรา ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ ให้มีอํานาจออกคําสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม เพื่อระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(๒) ให้การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามความในหมวด ๔
คําสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ตามวรรคหนึ่ง จะต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนและอาจกําหนด
เงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จําเป็น รวมทั้งจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ สทพ. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการ วลพ. ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่ อ พิ จ ารณายื่ น เรื่ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า วขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
มาตรา ๒๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ วลพ. อนุกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการ วลพ. มอบหมาย มีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีหมายค้น
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งอํ า นวยความสะดวก ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ตอบหนั ง สื อ สอบถาม หรื อ ส่ ง สิ่ ง ของ
หรือ เอกสารที ่เ กี ่ย วข้อ งแก่ก รรมการ วลพ. อนุ ก รรมการ หรือ พนัก งานเจ้า หน้า ที ่ด ัง กล่า ว
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๓ ให้ ก รรมการ วลพ. อนุ ก รรมการ และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๔
การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย
มาตรา ๒๔ เมื่ อ คณะกรรมการ วลพ. มี คํ าวิ นิ จ ฉั ย ว่ ามี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรม
ระหว่ า งเพศ ให้ ผู้ เสี ย หายมี สิ ท ธิ ข อรั บ การชดเชยและเยี ย วยาโดยยื่ น คํ า ขอต่ อ กรมตามแบบที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกําหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ.
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สิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยาตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอด
ทางมรดก
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ
หรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถยื่นคําขอรับการชดเชยและเยียวยาด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
ผู้อนุบาล สามีหรือภริยา ผู้ดูแลหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอแทน
ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๖ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือประการหนึ่ง
ประการใด หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(๒) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถคํานวณเป็นเงินได้
(๓) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
(๔) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอื่น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และจํานวนเงินในการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กําหนด
มาตรา ๒๗ การได้รับการชดเชยและเยียวยาตามมาตรา ๒๖ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหาย
ในอั น ที่ จ ะฟ้ อ งเรี ย กค่ าเสี ย หายฐานละเมิ ด ต่ อ ศาลที่ มี เ ขตอํ า นาจ ทั้ ง นี้ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๘
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
มาตรา ๒๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรม เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน
(๔) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๖) รายได้อื่น
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๐ เงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(๒) เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
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(๓) เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจาก
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖
(๔) เพื่อการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา การวิ จั ย และการเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(๖) เพื่ อ การติ ด ต่ อ และประสานงานกั บ บุ ค คล หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
(๗) เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นสมควร
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีเป็นประธานกรรมการ
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะกรรมการ สทพ. แต่ ง ตั้ ง
จํานวนสี่คน ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ จํานวนสามคน และด้านการบริหารกองทุน จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๓๒ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ
การระดมทุน การลงทุ น การจั ด หาผลประโยชน์ และการจั ด การกองทุ น ให้เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการ สทพ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ชดเชยและเยี ย วยาแก่ ผู้ เ สี ย หายเนื่ อ งจากการเลื อ กปฏิ บั ติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กําหนด
(๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ สทพ.
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๔ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ วลพ. ตามมาตรา ๒๐ (๑)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๓๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มอบหมาย สํ า หรั บ ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบตาม (๑) หรือ (๒)
แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้ บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ ได้รับ
ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ ง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โดยที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา 30 ดังนั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุมัติ
การใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างชัดเจน เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เกิดประโยชน์สูงสุดในภารกิจภาครัฐ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
อันจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 26 ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การระดมทุน การลงทุน
การจั ด หาผลประโยชน์ และการจั ด การกองทุ น ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ พ.ศ. 2559
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพ ย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
“ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงาน
หรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

“กรม” หมายความว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ข้อ ๓ การยื่นขอรับการสนับสนุน ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน ยื่นคําขอพร้อมโครงการตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๔ โครงการที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนตามประกาศนี้ ต้องมีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(2) เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(3) เป็นโครงการจัดทําแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
(4) เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(5) โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริห าร
กองทุนเห็นสมควร
ข้อ ๕ โครงการตามข้อ ๔ ที่ขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องหรือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม หรือวัตถุประสงค์ของกองทุน
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ยื่นคําขอพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน โดยใน
กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรม ในจังหวัดให้ยื่นต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด เดี ย วกั น กั บ ผู้ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น หรื อ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาเบื้องต้นพร้อมเสนอความเห็นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา
ข้อ ๖ ผู้ข อรั บเงิ น สนั บ สนุน ตามข้อ ๕ จะยื่ น คํ า ขอด้ ว ยตนเองหรื อ โดยส่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันยื่นขอรับเงินสนับสนุน
ข้อ 7 โครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
(2) โครงการขนาดกลาง หมายถึ ง โครงการที่ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น ในวงเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ น
ห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(3) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกินหนึ่งแสนบาท
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการกําหนดโดยอนุโลม
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อ 8 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น สนั บ สนุ น โครงการตามที่ มี
การขอรับเงิน สนับสนุนซึ่งจะต้ องไม่เกินกรอบวงเงินค่าใช้ จ่ายตามข้อ 7 เว้นแต่กรณีมีความจําเป็ น
และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ข้อ 9 ในกรณี ที่ มีความจํ าเป็ น เร่ ง ด่ว น ประธานกรรมการอาจพิ จ ารณาให้ การสนับ สนุ น
โครงการตามที่เห็นสมควรก็ได้ และเมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติในวาระแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นคําขอรับเงินสนับสนุน
เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ ๔ อีกทั้งมีกรอบ
วงเงินค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในข้อ 7 ประกอบกับมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
กิจกรรมหรือวงเงินที่ขอรับเงินสนับสนุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรม
และกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาแล้วเห็ นว่า โครงการที่ขอรับเงินสนั บสนุ น
มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้แจ้งผู้ขอรับเงินสนับสนุนดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องและให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมและกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย
โครงการนั้นภายหลังที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรมและหรือกรอบวงเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจพิจารณาไม่อนุมัติโครงการ
ดังกล่าวเสียก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนได้พิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมและกรอบวงเงิน
ค่าใช้จ่ายของโครงการแล้ว ให้เสนออธิบดีเพื่อสั่งจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน โดยให้
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 12 ในการจ่ ายเงิ น สนั บ สนุน ให้ แก่ ผู้ ข อรั บ เงิน สนั บสนุ น ซึ่ง จะต้อ งเป็น ผู้ ที่ ลงชื่ อ ในแบบ
คําขอรับเงินสนับสนุน ให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยให้ทําสัญญารับเงิน
สนับสนุนตามแบบที่อธิบดีกําหนด และให้ผู้อํานวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มีอํานาจลงนาม
ในสัญญารับเงินสนับสนุนแทนอธิบดี
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดใด กรมอาจโอนเงินสนับสนุนตามที่ได้รับอนุมัติไปให้สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นผู้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

โดยอธิบดีอาจมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนแทนอธิบดี
ข้อ 13 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
และจะนําเงินสนับสนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกเหนือจากโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นมิได้
ข้อ 14 เมื่อได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่ ให้คืนเงิน
สนับสนุนนั้นแก่กองทุน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน รายงานผลการดําเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนต่อกรม
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ และให้นําความในข้อ ๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 15 ในกรณีมีเหตุจําเป็นต้องขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ทํ า หนั ง สื อ ขอขยายระยะเวลาดํ า เนิ น โครงการ ก่ อ นสิ้ น สุ ด โครงการสามสิ บ วั น ประธานกรรมการ
อาจพิจารณาและอนุมัติตามที่เห็นสมควรก็ได้ หรือกรณีมีเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่
ดําเนิน โครงการ ให้ผู้ ข อรั บเงิ น สนับ สนุน ทํ าหนั งสื อ แจ้ ง ขอเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประธานกรรมการอนุ มั ติ
ก่อนดําเนินโครงการ และเมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
ในวาระแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อกรม ในจังหวัดให้ยื่นต่อสํานักงาน
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด เดี ย วกั น กั บ ผู้ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น
หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และให้นําความในข้อ ๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ 16 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอรับเงินสนับสนุนมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการ
ที่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศนี้ ให้อธิบดีแจ้งผู้รับเงินสนับสนุนระงับการใช้จ่ายเงินจากกองทุนไว้ก่อน
จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑7 กรณีการเลิกหรือถูกเพิกถอนการเป็นมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุม ชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น หรือหน่ วยงานของรัฐและองค์ กรเอกชนใด
ให้คืนเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือพร้อมดอกผลซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายเงินสนับสนุน (ถ้ามี) ให้แก่กองทุน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกหรือถูกเพิกถอน
ข้อ 18 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่ง
หรือการปฏิบัติอื่นใด ที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น
โดยอนุโลม
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อ 19 ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือ
ข้ อ ขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ รวมทั้ ง ให้ มี อํ า นาจกํ า หนดแบบเอกสารและวิ ธี ก าร
เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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โครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบ กทพ. 1

โปรดกรอกข้อความแสดงความจ�ำนงเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ ให้ครบถ้วน ชัดเจน
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Facebook
1.2 ชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
นามสกุล
อายุ
ปี
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Facebook
1.3 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
นามสกุล
อายุ
ปี
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Facebook
1.4 มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
(พร้อมแนบหลักฐาน เช่น ส�ำเนาตราสาร/ข้อบังคับ รายงานการประชุมประจ�ำปี รายชื่อคณะกรรมการ
บริหาร และอื่นๆ)
1.5 วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้ง มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร คือ
1.5.1
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1.5.2
1.5.3
1.6 ที่ผ่านมามีการด�ำเนินโครงการ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือไม่
ไม่มี
มี จ�ำนวน
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
1.6.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
1.6.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.
ส่วนที่  2  ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน
2.1 ชื่อโครงการ
2.2 หลักการและเหตุผล/ความส�ำคัญของปัญหา

2.3 วัตถุประสงค์โครงการ
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4 กลุ่มเป้าหมายและจ�ำนวนคน (กรุณาชี้แจงให้ละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา)
2.4.1
2.4.2
2.4.3
รวมทั้งสิ้น
คน
2.5 พืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
2.6 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
รวมระยะเวลา
2.7 รายละเอียดกิจกรรม (โปรดระบุทุกกิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 (ระบุ)
สถานที่จัดกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ (บาท)

วัน
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
		 1)
		 2)
ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 (ระบุ)
สถานที่จัดกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
		 1)
		 2)
ฯลฯ
2.8 งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
รวมจ�ำนวน
บาท (
) โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 (ระบุ)
ที่
รายการ
1 ค่าอาหาร
2 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
5 อื่นๆ (ถ้ามี)

จ�ำนวน
จ�ำนวน

รายละเอียด
คน x
บาท x
คน x
บาท x

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

คน x
คน x
คน x

เป็นเงิน
มื้อ
มื้อ

บาท x
ชม.
บาท x
ชม.
บาท
รวม
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กิจกรรมที่ 2 (ระบุ)
ที่
รายการ
1 ค่าอาหาร
2 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
5 อื่นๆ (ถ้ามี)

จ�ำนวน
จ�ำนวน

รายละเอียด
คน x
บาท x
คน x
บาท x

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

คน x
คน x
คน x

เป็นเงิน
มื้อ
มื้อ

บาท x
ชม.
บาท x
ชม.
บาท

รวม
2.9 ในกรณีที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียง
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนสามารถบูรณาการหรือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่นหรือไม่ (ถ้ามี) โปรด
ระบุ
2.9.1 การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จาก
จ�ำนวน
บาท
2.9.2 การสนับสนุนงบประมาณต่างประเทศ จาก
จ�ำนวน
บาท
2.9.3 การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (โปรดระบุ)

2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
2.10.1.......................................................................................................................................................
2.10.2.......................................................................................................................................................
2.10.3.......................................................................................................................................................
2.11 ตัวชี้วัดความส�ำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
2.11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย
คน
(2) จ�ำนวนผลผลิตที่ได้รับจ�ำนวน
ชิ้น/หน่วย
๒.๑1.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ให้อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ/การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น)
(1) ด้านบุคคล
(2) ด้านครอบครัว
(3) ด้านชุมชน/สังคม
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2.1.2 หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนื่องการท�ำงานในอนาคต เมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินโครงการนี้
หรือไม่ อย่างไร
ลงชื่อ

ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
)

(
ต�ำแหน่ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การพิจารณาเบื้องต้น
ความครบถ้วนของเอกสาร
ความเห็นอื่นๆ
ลงชื่อ
(
ต�ำแหน่ง
สังกัด
เบอร์โทร.

ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
)
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ค�ำอธิบายประกอบการกรอกแบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แบบ กทพ. 1)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน
2.1 ชื่อโครงการ : ระบุชื่อเต็มของโครงการ
2.2 หลักการและเหตุผล/ความส�ำคัญของปัญหา : แสดงให้เห็นถึงความเป็นมา ความจ�ำเป็น หรือความ
ส�ำคัญในการจัดท�ำโครงการ
2.3 วัตถุประสงค์โครงการ : ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
2.4 กลุ่มเป้าหมายและจ�ำนวนคน : ระบุประเภทกลุ่มเป้าหมายและจ�ำนวนคนของโครงการ
2.5 พื้นที่ด�ำเนินโครงการ : ระบุพื้นที่ปฏิบัติการในภาพรวมโครงการให้ชัดเจน เช่น จัดในพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดในพื้นที่ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
2.6 ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ : ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และวัน เดือน ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
2.7 รายละเอียดกิจกรรม : ระบุชื่อกิจกรรมทุกกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรมเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
จ�ำนวนงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างอธิบายเป็นข้อ ๆ
ให้เห็น ลักษณะกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ
2.8 งบประมาณทีต่ อ้ งการขอรับการสนับสนุน : ระบุจำ� นวนงบประมาณรวมทีต่ อ้ งการ และแยกรายละเอียด
งบประมาณในแต่ละกิจกรรมลงในตารางให้ชัดเจน (สามารถเพิ่มตารางค่าใช้จ่ายได้) เช่น
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ�ำนวนกี่คน คนละกี่บาท จ�ำนวนกี่มื้อ เป็นเงินเท่าไร
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ�ำนวนกี่คน คนละกี่บาท จ�ำนวนกี่ชั่วโมง เป็นเงินเท่าไร ค่าวัสดุ เป็นเงินเท่าไร
2.9 ในกรณีที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียง
“ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” สามารถบูรณาการหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นหรือไม่ : ถ้ามี
ให้ระบุว่า ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรใด จากหน่วยงานใด จ�ำนวนเท่าใด เช่น การ
สนับสนุน งบประมาณภายในประเทศ จากสมาคมฟ้าสีรุ้ง จ�ำนวน 20,000 บาท การสนับสนุนวิทยากร
บางส่วนหรือทั้งหมดจาก UN Women เป็นต้น
2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ : ระบุผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ของโครงการ คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สังคมส่วนรวม
2.11 ตัวชี้วัดความส�ำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และจ�ำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบุคุณสมบัติที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับแบบด้านบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม เช่น มีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ หรือสามารถ
น�ำไปถ่ายทอดต่อได้ เป็นต้น
2.12 หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนื่องการท�ำงานในอนาคต เมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินโครงการนี้ เช่น
ขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยายพื้นที่ด�ำเนินโครงการ การติดตามผลหลังเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
2.13 ผู้มีอ�ำนาจลงนาม : คือ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน
ของ มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ
2.14 ผูพ้ จิ ารณาโครงการเบือ้ งต้น : ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด หรือผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัว
แล้วแต่กรณี
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แบบ กทพ. 2

สัญญารับเงินสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
สัญญาเลขที่.......(1)......../...............
สัญญาฉบับนี้ท�ำขึ้น ณ ............................... (2).................................. ต�ำบล/แขวง............. (3).....................
อ�ำเภอ/เขต............. (4)...................... จังหวัด.............. (5)................... เมื่อวันที่......... เดือน........ (6).................
พ.ศ. ....... ระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย............................................................................
ต�ำแหน่ง............................. (7)...................................... ผู้รับมอบอ�ำนาจ ตามค�ำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ที่..................... ลงวันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ............ และค�ำสั่ง................ (8)..............
ลงวันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ............ เกี่ยวกับค�ำสั่งมอบอ�ำนาจช่วงหรือค�ำสั่งปฏิบัติราชการแทน
หรือค�ำสั่งรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผูใ้ ห้เงินสนับสนุน” ฝ่ายหนึง่ กับ (ระบุชอื่ ผูข้ อรับเงินสนับสนุน)....................... (9)...............................................
มีส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่........... (10)................. หมู่ที่............................ ถนน........................................................
ต�ำบล/แขวง...................................... อ�ำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................................
โดย............................ (11).............................................. ต�ำแหน่ง................................................... ผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพัน ปรากฏตามหนังสือ............................... (12)...................................................................... แนบท้าย
สัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ผู ้ ใ ห้ เ งิ น สนั บ สนุ น ตกลงให้ เ งิ น สนั บ สนุ น และผู ้ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น ตกลงรั บ เงิ น สนั บ สนุ น
จ�ำนวน......................... (13)................................. บาท (................................................................................)
เพือ่ ใช้จา่ ยตามโครงการ........................................ (14).................................................... ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ าก คณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่.................. วันที่....... เดือน............... พ.ศ. ...... แนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 2 ผูข้ อรับเงินสนับสนุนยินยอมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ทัง้ ทีไ่ ด้ใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในวันทีท่ ำ� สัญญานีแ้ ละทีจ่ ะใช้บงั คับต่อไปในภายหน้า
ข้อ 3 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่ได้ หากผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะขยายระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ด�ำเนินโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศก่อนทุกครั้ง
ข้อ 4 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนเพื่อด�ำเนินการตามโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินสนับสนุนตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบผลการด�ำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่
ได้รับ และผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการด�ำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่ได้รับ
ตามแบบรายงานผลการด�ำเนินงานและการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
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ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (แบบ กทพ. 3) ที่ก�ำหนด ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่
ได้ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนน�ำเงินไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องรับ
ผิดชอบชดใช้เงินส่วนนั้นคืนให้แก่ผู้ให้เงินสนับสนุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ผู้ให้เงินสนับสนุนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับเงินสนับสนุน จนกว่า
จะชดใช้เงินคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น
ข้อ 5 หากผูข้ อรับเงินสนับสนุนมีเงินเหลือจากการด�ำเนินโครงการ เมือ่ สิน้ สุดโครงการแล้ว ผูข้ อรับเงินสนับสนุน
จะต้องส่งคืนเงินสนับสนุนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (หากมี) ให้แก่ผู้ให้เงินสนับสนุน ภายใน 30 (สามสิบ)
วัน นับแต่วันที่ได้ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ข้อ 6 ในกรณีผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เงินสนับสนุนจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผขู้ อรับเงินสนับสนุนทราบ โดยจะก�ำหนดระยะเวลาพอสมควรเพือ่ ให้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามสัญญา หากผูข้ อรับ
เงินสนับสนุนไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าว ผู้ให้เงินสนับสนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
ข้อ 7 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องชดใช้เงินสนับสนุนคืนให้แก่ ผู้ให้เงิน
สนับสนุนตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยังไม่ได้มีการใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่ได้รับ
ในขณะที่มีการบอกเลิกสัญญา หรือตามจ�ำนวนคงเหลือในวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ได้มีการใช้จ่ายเงินที่สนับสนุนที่ได้รับไปบ้างแล้วในขณะที่มีการบอกเลิกสัญญา หรือตามจ�ำนวนเงินที่ผู้ให้เงิน
สนับสนุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับ
แต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันใช้เงินสนับสนุนคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่ง
อย่างใดแก่ผู้ให้เงินสนับสนุน ผู้ให้เงินสนับสนุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้ขอรับเงินสนับสนุนอีกด้วย
ข้อ 8 เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
8.1 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
8.2 ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ กรณีข้อความ
ในเอกสารแนบท้ายขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ผูข้ อรับเงินสนับสนุนจะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยของผูใ้ ห้เงิน
สนับสนุน
สัญญานี้ท�ำขึ้นเป็น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ (15)
ลงชื่อ..................... (16)..................ผู้ให้เงินสนับสนุน ลงชื่อ.............. (17).................ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
(...............................................)
(..........................................)
ต�ำแหน่ง...........................................
ต�ำแหน่ง................................................
ลงชื่อ....................... (18)...................พยาน
ลงชื่อ................... (18)................พยาน
(....................................................)
(..............................................)
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ค�ำอธิบายการจัดท�ำสัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 2)
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ในการท�ำสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้จดั ท�ำสัญญารับเงินสนับสนุน
(แบบ กทพ. 2) จ�ำนวน 3 ชุด ซึง่ การเขียนรายละเอียดในสัญญารับเงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) “สัญญาเลขที.่ ....../.........” ให้ลงเลขทีส่ ญ
ั ญา ซึง่ ก�ำหนดเป็นการเฉพาะส�ำหรับสัญญารับเงินสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีงบประมาณนั้นตามล�ำดับ กล่าวคือ โดยเริ่มตั้งแต่สัญญา
เลขที่ 1/2561, 2/2561, 3/2561 ตามล�ำดับ ไม่ควรใช้เลขสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาอื่นของหน่วยงาน (เช่น
จังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
แล้วแต่กรณี)
(2) “สัญญาฉบับนี้ท�ำขึ้น ณ ...” ให้ระบุสถานที่ท�ำสัญญา เช่น กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(3) “ต�ำบล/แขวง...” ให้ระบุชื่อต�ำบล ซึ่งสถานที่ท�ำสัญญาตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต�ำบล หรือชื่อแขวงนั้น เช่น
ต�ำบล... แขวงทุ่งพญาไท
(4) “อ�ำเภอ/เขต...” ให้ระบุชื่ออ�ำเภอ ซึ่งสถานที่ท�ำสัญญาตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ�ำเภอ หรือชื่อเขตนั้น เช่น
อ�ำเภอ... เขตราชเทวี
(5) “จังหวัด...” ให้ระบุชื่อจังหวัด เช่น จังหวัด... กรุงเทพมหานคร
(6) “เมื่อวันที่..... เดือน....... พ.ศ. ....” ให้ลงวันที่/เดือน/พ.ศ. ซึ่งเป็นวันที่ที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนได้รับเงิน
สนับสนุน เช่น ผู้ขอรับเงินสนับสนุนมารับเงินวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ให้ลงวันที่ดังกล่าวในสัญญา เป็นต้น
(7) “โดย............ ต�ำแหน่ง............” ให้ระบุชื่อและต�ำแหน่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้ลงนามในสัญญา
เช่น โดย นาย ก. ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือ โดย นาย ข. ต�ำแหน่ง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือ โดย นาย ค. ต�ำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด... ผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
(8) “ผูร้ บั มอบอ�ำนาจตามค�ำสัง่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที.่ .... ลงวันที.่ ... เดือน........ พ.ศ. ....”
ให้ระบุเลขที่ค�ำสั่งและวันที่ เดือน ปี ที่ออกค�ำสั่งมอบอ�ำนาจให้ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ.
2) ในฐานะผู้ให้เงินสนับสนุนแทนอธิบดี
ในกรณีที่อธิบดีมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อ�ำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ลงนามในสัญญาแทน ตามข้อ 12 วรรคสอง ของประกาศฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน
(แบบ กทพ. 2) ได้ โดยมีการมอบอ�ำนาจช่วงหรือปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการ แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
ให้ระบุเลขที่ค�ำสั่งและวันที่ เดือน ปี ที่ออกค�ำสั่งด้วย
(9) “(ระบุชอื่ ผูข้ อรับเงินสนับสนุน)...” ให้ระบุชอื่ มูลนิธ/ิ สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ ทีข่ อรับเงินสนับสนุน
(10) “มีส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่... หมู่ที่... ถนน... ต�ำบล/แขวง... อ�ำเภอ/เขต... จังหวัด...” ให้ระบุที่อยู่
ส�ำนักงานของผูข้ อรับเงินสนับสนุน หากผูข้ อรับเงินสนับสนุนมีสำ� นักงานมากกว่าหนึง่ แห่ง ให้ระบุทตี่ งั้ ส�ำนักงาน
ตามที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการรับรอง
(11) “โดย.....ต�ำแหน่ง.....” ได้แก่ ชื่อผู้รับเงินสนับสนุน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามในแบบขอรับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 1) หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้มีอ�ำนาจลงนาม ในกรณีที่ผู้ขอรับ
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เงินสนับสนุนไม่อาจมารับเงินสนับสนุนและลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนด้วยตนเองได้
ทั้งนี้ ผู้มีอ�ำนาจลงนามในแบบขอรับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 1) เป็นผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือ จดทะเบียน/
ขึ้นทะเบียน/ได้รับการรับรอง ของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ
(12) “ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ...” ให้ระบุหนังสือจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน/ได้รับ
การรับรอง ของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ และถ้ามีการมอบอ�ำนาจให้ระบุหนังสือมอบอ�ำนาจด้วย
เช่น “ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ....................” หรือ “ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันปรากฏตาม
หนังสือ.................... และหนังสือมอบอ�ำนาจลงวันที่...............” ทั้งนี้ จะต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมไว้กับ
สัญญารับเงินสนับสนุน
ในกรณีการมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินสนับสนุนแทน ให้ด�ำเนินการดังนี้
(ก) ต้องท�ำเป็นหนังสือระบุชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการรับมอบอ�ำนาจให้ชัดเจน
(ข) ลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ
(ค) ลงลายมือชื่อพยานอย่างน้อยสองคน
(ง) หนังสือมอบอ�ำนาจต้องระบุเรือ่ งทีใ่ ห้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจท�ำการแทนผูม้ อบอ�ำนาจให้ชดั เจน เช่น “มอบ
อ�ำนาจให้ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนและรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”
เป็นต้น เพราะหากมอบอ�ำนาจให้เฉพาะเรื่องใดผู้รับมอบอ�ำนาจย่อมมีอ�ำนาจท�ำการแทนได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับ
มอบเท่านัน้ เช่น “มอบอ�ำนาจให้ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน” ผูร้ บั มอบอ�ำนาจย่อมมีอำ� นาจเฉพาะลงนาม
ในสัญญารับเงินสนับสนุนเท่านัน้ ไม่มอี ำ� นาจรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพราะผูม้ อบอ�ำนาจไม่ได้มอบอ�ำนาจ
ในการรับเงินสนับสนุนให้ด้วย เป็นต้น
ทั้งนี้ หนังสือมอบอ�ำนาจให้กระท�ำการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จ�ำนวน 10 บาท หรือกระท�ำการมากกว่า
ครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จ�ำนวน 30 บาท แล้วแต่กรณี
(จ) แนบส� ำเนาบั ต รประจ� ำตั ว ประชาชนหรื อ ส� ำเนาบั ต รประจ� ำ ตั ว ที่ ร าชการออกให้ แ ละรั บ รอง
ความถูกต้องของส�ำเนาบัตรดังกล่าวของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ
(ฉ) น�ำเอกสารดังกล่าวมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันรับเงินสนับสนุน
(ช) ผู้รับมอบอ�ำนาจจะมอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบนั้นให้แก่ผู้อื่นอีกไม่ได้ และหากผู้มอบอ�ำนาจตายก่อน
ผู้รับมอบอ�ำนาจจะท�ำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ หนังสือมอบอ�ำนาจนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้
(13) “ข้อ 1 ผู้ให้เงินสนับสนุนตกลงให้เงินสนับสนุนและผู้ขอรับเงินสนับสนุนตกลงรับเงินสนับสนุน
จ�ำนวน…………..บาท (..................)” ให้ระบุจ�ำนวนเงินสนับสนุนที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนได้รับเป็นตัวเลข และ
ภายในวงเล็บให้ระบุเป็นตัวอักษร ซึ่งจ�ำนวนเงินที่แสดงทั้งตัวเลขและตัวอักษรต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าจ�ำนวนเงิน
ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือเอาจ�ำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรเป็นส�ำคัญ
(14) “เพือ่ ใช้จา่ ยตามโครงการ...” ให้ระบุชอื่ โครงการให้ตรงกับชือ่ โครงการซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(15) ในการท�ำสัญญารับเงินสนับสนุน ให้จัดท�ำสัญญาเป็น 3 ฉบับ โดยให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยึดถือไว้
หนึ่งฉบับ ผู้ให้เงินสนับสนุนยึดถือไว้หนึ่งฉบับ และกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเก็บสัญญาไว้
หนึ่งฉบับ
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(16) “ลงชื่อ...ผู้ให้เงินสนับสนุน” ให้ลงชื่อผู้มีอ�ำนาจหรือผู้รับมอบอ�ำนาจลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน
แทนอธิบดี ในช่องลงชือ่ หน้าสุดท้ายของสัญญา และให้ลงชือ่ ในตอนท้ายของหน้ากระดาษทุกหน้าของสัญญาด้วย
(17) “ลงชื่อ...ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” ให้ลงชื่อผู้ขอรับเงินสนับสนุนหรือผู้รับมอบอ�ำนาจให้รับเงินสนับสนุน
ในช่องลงชื่อหน้าสุดท้ายของสัญญา และให้ลงชื่อในตอนท้ายของหน้ากระดาษทุกหน้าของสัญญาด้วย
(18) “ลงชื่อ...พยาน” ให้ลงชื่อพยานที่รู้เห็นการรับเงินสนับสนุน ซึ่งจะเป็นฝ่ายผู้ให้เงินสนับสนุน หรือฝ่าย
ผูข้ อรับเงินสนับสนุนก็ได้ ในช่องลงชือ่ หน้าสุดท้ายของสัญญา ทัง้ นี้ ควรจะให้เจ้าหน้าทีข่ องทัง้ สองฝ่ายเป็นผูล้ งชือ่
เป็นพยานในสัญญารับเงินสนับสนุน
-------------------------------------------------
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แบบ กทพ. 3

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

แบบรายงานผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
--------------------------------ชือ่ มูลนิธ/ิ สมาคม/ชมรม/องค์กร ทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุน………………………….....…………………………………........
เลขที.่ ............................หมูท่ .ี่ .....................ถนน....................................ต�ำบล/แขวง......................................
อ�ำเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์.......................................
ชื่อโครงการ...........................................................................................................................................
สัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 2) เลขที่.................................ลงวันที่.................................................
วัตถุประสงค์โครงการ
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
งบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงาน โครงการ
5.1 งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเทียมระหว่างเพศ
จ�ำนวน......................บาท
5.2 การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จาก.............................................. จ�ำนวน......................บาท
5.3 การสนับสนุนงบประมาณต่างประเทศ จาก................................................... จ�ำนวน......................บาท
5.4 การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ จาก.................................................................. จ�ำนวน......................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)................................................................................. จ�ำนวน.....................บาท
พืน้ ทีด่ �ำเนินโครงการ ณ ……………………………………………………………………….........………..........…………………
ต�ำบล/แขวง....................................อ�ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................
ระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ ตัง้ แต่วนั ที…่ ...……...……เดือน………….....……..............…...พ.ศ. .…………………
ถึงวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...........................รวมระยะเวลา............................วัน
กลุ่มเป้าหมายและจ�ำนวนคน
หญิง……............ คน
ชาย………...........คน
ผู้ที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด/เพศทางเลือก/เพศหลากหลาย..................คน
รวมทั้งสิ้น........................คน
รายละเอียดกิจกรรม (โปรดระบุทุกกิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 (ระบุ).........................................................................................................................................
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม..............................................................................................................................................
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งบประมาณทีใ่ ช้........................................................................................................................................... ...
ขัน้ ตอนการด�ำเนินกิจกรรม.................................................................................................................................
1) .................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................
ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 (ระบุ).........................................................................................................................................
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม............................................................................................................................................
งบประมาณที่ใช้..............................................................................................................................................
ขัน้ ตอนการด�ำเนินกิจกรรม.................................................................................................................................
1) .................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................
ฯลฯ
10. ผลที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
10.1..................................................................................................................................................................
10.2..................................................................................................................................................................
10.3..................................................................................................................................................................
11. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
		 (1) จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย.....................................คน
		 (2) จ�ำนวนผลผลิตที่ได้รับจ�ำนวน.........................ชิ้น/หน่วย
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ให้อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ/การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น)
		 (1) ด้านบุคคล…………………………………………………….........………………………............…….….………….……
		 (2) ด้านครอบครัว................………………………………………………………………………................…………….…
		 (3) ด้านชุมชน/สังคม.................…………………………………………………………………………...............…………
12. การติดตามประเมินผลโครงการ มีรูปแบบอย่างไร
		 การประชุมถอดบทเรียน
สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
		 ใช้แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม/จัดกิจกรรม
การลงพื้นที่/เยี่ยมบ้าน
		 อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................................................................................................................
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13. ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
13.1..................................................................................................................................................................
13.2..................................................................................................................................................................
13.3..................................................................................................................................................................
14. ปัญหา/อุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา

14.1
14.2
14.3
15. การประสานความร่วมมือ/ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วิทยากร องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ฯลฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนใด ๆ จากหน่วยงานอื่น
ขอรับการสนับสนุนวิทยากร จาก............................................................................................................
ขอรับการสนับสนุนองค์ความรู/้ เอกสารเผยแพร่ จาก……………………………….………………………………………
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบ จาก.......................................................จ�ำนวน......................บาท
ขอรับการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม จาก...........................................................................................
อืน่ ๆ ..........................................................................................................................................................
16. แผนการด�ำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการนี้ มีหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีแผน
มีแผนด�ำเนินการ ดังนี้ ……………………………………………….……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
17. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
17.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(ลงชื่อ)................................................................ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
(..........................................................)
ต�ำแหน่ง ..............................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............
เบอร์โทรศัพท์................................................................
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หมายเหตุ :
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1. ส่งรายงานผลการด�ำเนินโครงการ (แบบ กทพ. 3) และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ต่อกรม ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ
2. ผู้มีอ�ำนาจลงนาม หมายถึง ผู้ขอรับเงินสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือจดทะเบียน/
ขึ้นทะเบียน ของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ
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ที่

รายชื่อวิทยากรด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ชื่อ - นามสกุล
โทรศัพท์
ที่อยู่
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.)

1. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

2.
3.
4.
5.
1.

2.

3.

4.
5.

02 240 3512

499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12
คณะกรรมาธิการสังคมฯ
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ทวีสิทธิ์
02 441 0201 ต่อ 514 22/76 หมู่ที่ 4 ถนนทวีวัฒนา 59
081 923 6144
ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
รองศาสตราจารย์สุชีลา ตันชัยนันท์
085 488 0487
20/46 ถนนเพชรเกษม ซอย 32
02 868 6544
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160
นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน
081 595 4994
268 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ล�ำพูน
053 283 108
ต.ยางเนิ้ ง อ.สารภี จ.เชี ย งใหม่
50140
นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ
087 293 9556
145/32 หมู่ที่ 12 ต�ำบลสะเตงนอก
073 242 455
อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (กทพ.)
อธิ บ ดี ก รมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
ครอบครัว
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
ครอบครัว
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
081 906 3577
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170
ดร.นรินทร์ กรินชัย
081 806 7145
มู ล นิ ธิ ศู น ย ์ ฮ อ ท ไ ล น ์ 1 4 5 / 6
ถ.วิภาวดีรังสิต 20 (ซ.ทรงสะอาด)
แยก6-1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์
081 651 8755
598/15 ถนนแก้วเงินทอง ซอย 28
02 410 0506
แขวงคลองชั ก พระ เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร 10170
ดร.อัญชลี มีมุข
081 551 0681
21/626 (42-7) ถนนนวมินทร์ แขวง
083 005 5473
คลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
10240
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คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.)
1. ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี

086 773 1266

333 หมู่บ้านร่มรื่น ซอย 2 ถนน
ราชพฤกษ์ ซอย 28 แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ 085 241 2244

เอส เจ แมนชั่น 111 ถนนราชวิถี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

3. นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

081 618 0613

200/133 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคูคต
อ� ำ เภอล� ำ ลู ก กา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
12150

4. นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด

089 676 6664
02 433 5149

128/184 ถนนบางขุนนนท์ แขวง
บางขุ น นนท์ เขตบางกอกน้ อ ย
กรุงเทพมหานคร 10700

5. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

090 993 7406

899/127 หมู ่ บ ้ า นนั น ทวั น ถนน
อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

6. รองศาสตราจารย์นงเยาว์ เนาวรัตน์

086 923 7114
053 944 229

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบล
สุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50200

7. นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ

086 317 5959
02 731 6532

9/169 ถนนร่ ม เกล้ า แขวงคลอง
สามประเวศ เขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร 10520

8. นางวณี ธิติประเสริฐ

089 794 5823
02 985 2127

4/132 หมู ่ 2 หมู ่ บ ้ า นกาญจนา
ลักษณ์ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ต�ำบล
บางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130
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ผู้เชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
1. นางภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์

081 647 8768

เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส ด้ า นการพั ฒ นา
สังคม ธนาคารโลก (World Bank)

2. คุณนาดา ไชยจิตต์

099 196 1965

นักกฎหมายอิสระ

3. คุณสุภาณี พงษเรืองพันธ์

081 714 3954

เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการด้ า นธรรมาภิ
บาล สิทธิมนุษยชนและความหลาก
หลายทางเพศ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย
(UNDP)

4. คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ

033 035 367

ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์
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แผนผัง
กระบวนงาน
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ที่อยู่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เลขที่ 255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Facebook : กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
Email : fundktp@gmail.com
www.dwf.go.th ไปที่เมนู ประชาสัมพันธ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ โทร. 0 2642 7742

