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กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
1. ความเป็นมา
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528 ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้อนุสัญญาเป็นแนวทางในการกำ�หนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับสตรีให้สอดคล้องกับแนวทางตามอนุสัญญาฯ รวมถึงต้องเร่งดำ�เนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ซึ่งการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมีส่วนสำ�คัญในการก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงผลประโยชน์และ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสตรี
ซึ่งเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนความก้าวหน้าและสถานภาพของสตรี อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มสตรี
และกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การจ้างงาน
เป็นต้น ทำ�ให้สตรีไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เท่าเทียมกับบุรุษ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สังคมโลก
ได้ มี ค วามพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ มี ก ารแก้ ไขปั ญ หาการเลื อ กปฏิ บั ติ ผ่ า นเวที ร ะหว่ า งประเทศ และ
ความร่วมมือเป็นเครือข่าย ซึ่งบางประเทศก็สามารถผลักดันกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
จากการเลื อ กปฏิ บั ติ สำ � หรั บ ประเทศไทย โดยรั ฐ บาลก็ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละ
มีความพยายามที่จะดำ�เนินการแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติรองรับให้สิทธิและความคุ้มครอง
ทางกฎหมายแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยห้ามมิให้เลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม แต่ก็ไม่มีกฎหมาย
ที่ชัดเจนที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติดังกล่าว หรือมีกระบวนการตามกฎหมายในการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิสตรีและกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการต่าง ๆ
ของรัฐ และกฎหมายหลายฉบับก็ยังไม่เอื้อต่อการคุ้มครองให้บุคคลโดยเฉพาะสตรีได้เข้าถึงสิทธิดังกล่าว
ทั้งในฐานะผู้กำ�หนดทิศทาง นโยบาย และในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่เป็นธรรม
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในขณะนั้น ชื่อสำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาสตรี การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิสตรี
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
ต่ อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ค วามเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ พ.ศ. ... และส่ ง ให้ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และนำ�เสนอตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ของกฎหมาย จนกระทัง่ ถึงรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 จึงได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผ ลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ที่ 9 กันยายน 2558
เป็นต้นมา โดยมีหลักการสำ�คัญดังต่อไปนี้
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1) เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยสาเหตุเกี่ยวกับเพศ
ได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชายหรือหญิง หรือผู้แสดงออก
ที่แตกต่างจากเพศโดยกำ�เนิด
2) เป็นกฎหมายทางเลือก จึงเป็นเรือ่ งทีร่ ฐั ให้การคุม้ ครองในลักษณะของการ “ให้สทิ ธิ” ไม่ใช่กฎหมาย
ทีส่ ง่ เสริมความขัดแย้งระหว่างหญิงชาย แต่เป็นกฎหมายที่ “เปิดโอกาส” ให้เพศชาย เพศหญิง หรือผูแ้ สดงออก
ที่แตกต่างจากเพศโดยกำ�เนิด ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักของกฎหมาย ทั้งนี้
หากไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ หรือเลือกจะใช้สิทธิในช่องทางอื่น ก็ย่อมกระทำ�ได้
3) ให้ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายนี้ เ ป็ น “สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว ” ไม่ อ าจโอนกั น ได้ แ ละไม่ ต กทอดทางมรดก
หากผู้ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ประสงค์จะใช้สิทธินั้น บุคคลอื่นย่อมไม่อาจใช้สิทธิตามกฎหมาย
ฉบับนี้แทนได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ
หรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถยื่นคำ�ขอรับการชดเชยหรือเยียวยาด้วยตนเองได้
4) กำ�หนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ
วลพ.) ไว้เป็นการเฉพาะ ทีม่ คี วาม “เป็นอิสระ” และ “เป็นกลาง” เพือ่ ชีข้ าดตัดสินว่าการกระทำ�ใดเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมีขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจน
5) กำ�หนดให้คณะกรรมการ วลพ. มีอำ�นาจและหน้าที่ชัดเจน คำ�สั่งของคณะกรรมการมีอำ�นาจ
บังคับทางกฎหมายที่ชัดเจน และมีบทกำ�หนดโทษผู้ฝ่าฝืนคำ�สั่งของคณะกรรมการโดยเฉพาะ
6) เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนี้ได้มั่นใจในความโปร่งใสและเป็นธรรม
จึงได้กำ�หนดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำ�นาจ กล่าวคือ แม้จะถือคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ.
เป็ น ที่ สุ ด แต่ ห ากคู่ ก รณี เ ห็ น ว่ า เป็ น คำ � สั่ ง ทางปกครองที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ก็ ส ามารถนำ � คดี เข้ า สู่
ศาลปกครองได้ ซึ่งเป็นช่องทางตรวจสอบว่าการกระทำ�ดังกล่าวยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่อีกหรือไม่
7) มีหลักเกณฑ์ในการชดเชยหรือเยียวยาผูเ้ สียหายจากการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ตามคำ�สั่งคณะกรรมการ วลพ. โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
8) ให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์ ที่มา และกรอบ
การใช้จ่ายเงินของกองทุนอย่างชัดเจน
9) กำ�หนดคำ�นิยามของ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ให้ชัดเจนในการพิจารณา
รับดำ�เนินการให้แก่ผู้เสียหาย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายนี้
10) กำ�หนดให้ความผิดตามกฎหมายนี้สามารถเปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องดำ�เนินคดีต่อไปในชั้นศาล
ดังนัน้ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (มาตรา 28)
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2. วัตถุประสงค์กองทุนฯ
เงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา 30) ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2) เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
3) เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26
4) เพื่อการสอดส่องและดูแลและให้คำ�แนะนำ�หรือคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
5) เพือ่ ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ เกีย่ วกับการป้องกันมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
6) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
7) เพื่อการอื่น ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.)
เห็นสมควร

3. คำ�นิยาม
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายถึง การกระทำ� หรือไม่กระทำ�การใด
อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำ�กัดสิทธิประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม
เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำ�เนิด
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดำ � เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
“ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำ�เนิน
กิ จ การหรื อ มี โ ครงการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ หรื อ เพื่ อ คุ้ ม ครองและป้ อ งกั น มิ ใ ห้
มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือเพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของ
รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ และให้ ห มายความรวมถึ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ตํ่ า กว่ า
ระดับกองหรือเทียบเท่า

4. งบประมาณกองทุนฯ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

5. การยื่นขอรับการสนับสนุน
มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน ให้ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนโครงการ ตามแบบ กทพ. 1 พร้อมกำ�หนดการ ผลการ
ดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ/การพัฒนาสังคมทีผ่ า่ นมา และหลักฐานต่าง ๆ
อาทิ สำ � เนาตราสาร/ข้ อ บั ง คั บ ใบรั บ รองการจดทะเบี ย น ใบรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ สำ�เนารายชือ่ คณะกรรมการบริหาร สำ�เนารายงานการประชุมประจำ�ปีทแ่ี สดงงบการเงิน
ของหน่วยงาน (ครั้งล่าสุด) สำ�เนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองของผู้เสนอขอ เป็นต้น
 ในกรุงเทพมหานครให้ยน่ื ได้ท่ี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 ในจังหวัดให้ยื่นได้ที่ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำ�นวน 11 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา และอุตรดิตถ์
2. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัด
ลำ�พูน พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน และตาก
3. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำ�ปาง พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
ได้แก่ กำ�แพงเพชร นครสวรรค์ ลำ�ปาง สุโขทัย และอุทัยธานี
4. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม สกลนคร เลย หนองคาย หนองบัวลำ�ภู และ
อุดรธานี
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5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบ 8 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ นครพนม มุ ก ดาหาร ยโสธร ร้ อ ยเอ็ ด ศรี ส ะเกษ สุ ริ น ทร์
อุบลราชธานี และอำ�นาจเจริญ
6. ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพฯ 36 พรรษา
จังหวัดชลบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว
7. ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว ภาคกลาง จั ง หวั ด นนทบุ รี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สิงห์บุรี
และอ่างทอง
8. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด
ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล
9. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่
พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
10. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลพบุรี และสระบุรี
11. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่
ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ ผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนที่ยื่นโครงการผ่านสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด หรือศูนย์เรียนรู้ฯ 11 แห่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาเบื้องต้น และลงนาม
ในท้ายแบบ กทพ. 1 ด้วย หรือหากมีความจำ�เป็นหรือไม่สามารถดำ�เนินการตามที่กำ�หนดได้ ให้ผู้ขอรับ
เงินสนับสนุนยื่นคำ�ขอพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนต่อกรม และแจ้งเหตุผลความจำ�เป็นหรือเหตุ
ที่ไม่สามารถดำ�เนินการตามที่กำ�หนด โดยทำ�เป็นหนังสือแนบมาด้วย

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
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• โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนเกิน 150,000 บาท คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณา
อนุมัติกรณีมีความจำ�เป็นและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

7. ลักษณะโครงการที่สนับสนุน
1) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2) เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
3) เป็นโครงการจัดทำ�แผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
4) เป็ น โครงการรณรงค์ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมหรื อ องค์ ค วามรู้ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
5) เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ ดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
6) โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
เห็นสมควร

8. เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย
การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการ จะพิจารณาตามความจำ�เป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานที่
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำ�หนด และตามเกณฑ์การพิจารณา
สนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

9. ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ
ระยะเวลาดำ�เนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีของกองทุน คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี

10. การรับเงินสนับสนุนโครงการ
เมือ่ ได้รบั การอนุมตั งิ บประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน พร้อมทั้ง
แจ้งให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งกำ�หนดวันดำ�เนินโครงการและวันทำ�สัญญารับเงินฯ ไปยังกลุ่มบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศทราบ เพื่อดำ�เนินการเบิกจ่ายต่อไป
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11. การรายงานผล
เมื่อผู้รับเงินสนับสนุนได้ดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำ�เนินโครงการและการ
ใช้ จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ตามแบบ กทพ. 3 พร้ อ มส่ ง คื น เงิ น เหลื อ จ่ า ย ต่ อ กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น
ครอบครัว ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จ
ทั้ ง นี้ การรายงานผลดั ง กล่ า วต้ อ งแนบหลั ก ฐานใบเสร็ จ รั บ เงิ น ซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติทุกรายการ โดยใช้ฉบับจริง ได้แก่ ใบลงทะเบียน
ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ ใบลงทะเบี ย นวิ ท ยากร แบบใบสำ � คั ญ รั บ เงิ น ค่ า วิ ท ยากร แบบใบสำ � คั ญ รั บ เงิ น
ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม หลักฐานภาพถ่าย
กิจกรรม กำ�หนดการ สรุปแบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

12. การขอรับเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ
สามารถดาวน์โหลดหรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ :
1) Facebook : กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2) Website : www.dwf.go.th และ www.gepf.dwf.go.th
3) Email : fundktp@gmail.com
4) ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ โทร. 0 2642 7742
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หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ค่าใช้จ่ายโครงการที่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็น ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานที่
และเกิดความคุ้มค่าในภารกิจภาครัฐ โดยพิจารณาตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ กำ�หนด
โดยแบ่งโครงการออกเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การอบรม
ประเภทที่ 2 การรณรงค์/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเภทที่ 3 การสนับสนุนการจัดทำ�แผน/การรวบรวมข้อมูล/การศึกษาวิจัย

ประเภทที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การอบรม
คำ�นิยาม
“การฝึ ก อบรมประเภท ก” หมายความว่ า การฝึ ก อบรมที่ ผู้ รั บ การฝึ ก อบรมเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง
เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำ�แหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำ�แหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการระดับสูง
ข้าราชการตำ�แหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือตำ�แหน่งเทียบเท่า
“การฝึ ก อบรมประเภท ข” หมายความว่ า การฝึ ก อบรมที่ ผู้ รั บ การฝึ ก อบรมเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง
เป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการตำ � แหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ระดั บ ชำ � นาญงาน
และระดับอาวุโส ข้าราชการตำ�แหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำ�นาญการ และระดับ
ชำ�นาญการพิเศษ ข้าราชการตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการระดับต้น หรือตำ�แหน่งเทียบเท่า
“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินกึ่งหนึ่ง
มิใช่บุคลากรของรัฐ
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคลากรซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
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อัตราค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การอบรม
ที่

รายการ

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
• บรรยาย ไม่เกิน 1 คน
• อภิปราย ไม่เกิน 5 คน
• การแบ่งกลุ่มย่อย
ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
(จำ�นวนการแบ่งกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของกิจกรรมและ
กลุ่มเป้าหมาย)
2 ค่าอาหาร

แนวทางการพิจารณา
การฝึกอบรม การฝึกอบรม การฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข บุคคลภายนอก

หมายเหตุ

ตามระเบียบ
ไม่กำ�หนดจำ�นวน
ชัว่ โมงต่อวัน
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ภาครัฐ
800 บาท/ชม./คน 600 บาท/ชม./คน 600 บาท/ชม./คน เนือ่ งจากบาง
โครงการอาจมี
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
กิจกรรมภาคคํ่า
1,600 บาท/
1,200 บาท/
1,200 บาท/
ชม./คน
ชม./คน
ชม./คน

ตามระเบียบ
จัดครบทุกมื้อ
หมายถึง 3 มื้อ
จัดครบทุกมื้อ
ได้แก่
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
อาหารเช้า
ราชการ
ราชการ
ราชการ
850 บาท/วัน/คน 600 บาท/วัน/คน 500 บาท/วัน/คน อาหารกลางวัน
และอาหารเย็น
จัดไม่ครบทุกมื้อ
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
ราชการ
ราชการ
ราชการ
300 บาท/มื้อ/คน 200 บาท/มือ้ /คน 150 บาท/มื้อ/คน
จัดครบทุกมื้อ
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
เอกชน
เอกชน
เอกชน
1,200 บาท/วัน/คน 950 บาท/วัน/คน 800 บาท/วัน/คน
จัดไม่ครบทุกมื้อ
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
จัดในสถานที่
เอกชน
เอกชน
เอกชน
400 บาท/มื้อ/คน 350 บาท/มื้อ/คน 300 บาท/มื้อ/คน
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ที่

รายการ

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนวทางการพิจารณา
การฝึกอบรม การฝึกอบรม การฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข บุคคลภายนอก

หมายเหตุ

ตามระเบียบ
จัดในสถานที่ราชการเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน
จัดในสถานที่เอกชนเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน

4 ค่าที่พัก
ห้องพักคู่
1,300 บาท/
วัน/คน
ห้องพักเดี่ยว
2,400 บาท/
วัน/คน

ตามระเบียบ
ห้องพักคู่
900 บาท/
วัน/คน
ห้องพักเดี่ยว
1,450 บาท/
วัน/คน
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ห้องพักคู่
750 บาท/
วัน/คน
ห้องพักเดี่ยว
1,200 บาท/
วัน/คน

ห้องพักเดี่ยว เป็น
กรณีทไ่ี ม่เหมาะสม
หรือมีเหตุผล
จำ�เป็นไม่อาจพัก
รวมกับผู้อื่นได้
หัวหน้าส่วน
ราชการผู้จัดการ
ฝึกอบรมอาจจัด
ให้พักห้องพัก
คนเดียวได้ ส่วน
ผู้สังเกตการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่
ตำ�แหน่งประเภท
บริหารระดับต้น
ระดับสูง หรือ
ตำ�แหน่งที่เทียบ
เท่าตำ�แหน่ง
ประเภทอำ�นวย
การระดับสูง
ตำ�แหน่งประเภท
วิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ และ
ตำ�แหน่งประเภท
ทั่วไประดับทักษะ
พิเศษ จะจัดให้พัก
ห้องพักคนเดียวได้

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ที่

รายการ

5 ค่าพาหนะเดินทาง

6 ค่าจ้างเหมาพาหนะ
เดินทาง

7 ค่าเช่าสถานที่
รวมโสตทัศนูปกรณ์

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์

9 ค่าเอกสารการประชุม

แนวทางการพิจารณา
การฝึกอบรม การฝึกอบรม การฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข บุคคลภายนอก

หมายเหตุ

พื้นที่ภายในจังหวัด
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท/คน/เที่ยว
(เว้นแต่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารฯ)
การเดินทางข้ามจังหวัด
ตามที่จ่ายจริงอัตราค่าโดยสารรถประจำ�ทาง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำ�หนด
โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
เดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด
ที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ หรือเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ผ่านเขตกรุงเทพฯ
ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท/คน/เที่ยว
ค่าเช่ารถตู้รวมค่านํ้ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง
(ไม่สามารถถัวจ่ายได้)
ไม่เกิน 2,500 บาท/คัน/วัน

(กรณีผู้จัดเป็น
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)
ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศรวมค่านํ้ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง (กรณีผู้จัดเป็น
(ไม่สามารถถัวจ่ายได้)
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
ไม่เกิน 18,000 บาท/คัน/วัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)
ตามที่จ่ายจริง (ไม่สามารถถัวจ่ายได้)
(กรณีผู้จัดเป็น
ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30 บาท/คน
(กรณีผู้จัดเป็น
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
(ไม่สามารถถัวจ่ายได้)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท/คน/ชุด
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)
(ไม่สามารถถัวจ่ายได้)
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(กรณีผู้จัดเป็น
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ที่

รายการ

แนวทางการพิจารณา
การฝึกอบรม การฝึกอบรม การฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข บุคคลภายนอก

หมายเหตุ

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 600 บาท/ป้าย
(ไม่สามารถถัวจ่ายได้)
(จำ�นวนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ)

(กรณีผู้จัดเป็น
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)

11 ค่าเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30 บาท/คน/ฉบับ
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)
(ไม่สามารถถัวจ่ายได้)

(กรณีผู้จัดเป็น
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)

12 ค่าสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
มีตราสัญลักษณ์

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 80 บาท/ใบ
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการ)
(ไม่สามารถถัวจ่ายได้)

(กรณีผู้จัดเป็น
ภาครัฐ ให้ดำ�เนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ)

10 ค่าป้าย

ประเภทที่ 2 การรณรงค์/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ที่

รายการ

1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
2 โปสเตอร์
3 ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อ ป้ายโฆษณา ไวนิล/
คัทเอาท์
4 การเผยแพร่รูปแบบอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร

แนวทางการพิจารณา
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม
(อ้างอิงจากราคากลางของสำ�นักงบประมาณ)
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม
(อ้างอิงจากราคากลางของสำ�นักงบประมาณ)
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม
(อ้างอิงจากราคากลางของสำ�นักงบประมาณ)
อนุมัติตามราคากลาง/ราคาตลาด/ตามความเหมาะสม
(อ้างอิงจากราคากลางของสำ�นักงบประมาณ)
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คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนการสำ�รวจข้อมูล/วิจัย
ที่
1

2

รายการ

แนวทางการพิจารณา

หมวดค่าจ้างบุคลากร
1.1 ค่าจ้างนิสิต/นักศึกษาช่วยงานวิจัย
• นิสิต/นักศึกษาปริญญาเอก
• นิสิต/นักศึกษาปริญญาโท
• นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก (สนับสนุนวุฒิ
ไม่สูงกว่าปริญญาตรี)
• วุฒิปริญญาเอก
• วุฒิปริญญาโท
• วุฒิปริญญาตรี
• วุฒิอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
• วุฒิปวช.
• คนงาน
หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย

• ศาสตราจารย์
• รองศาสตราจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
• อาจารย์หรือข้าราชการ/พนักงาน
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ไม่เกินเดือนละ 15,000 บ.
ไม่เกินเดือนละ 12,000 บ.
ไม่เกินเดือนละ 8,000 บ.

ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
ไม่เกินเดือนละ 16,500 บ.
ไม่เกินเดือนละ 11,550 บ.
ไม่เกินเดือนละ 9,900 บ.
ไม่เกินเดือนละ 9,120 บ.
ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนทั้งคณะ
โดยใช้ระดับตำ�แหน่งของหัวหน้า
โครงการวิจัยเป็นเกณฑ์
ไม่เกินปีละ 200,000 บ./โครงการ/
คณะนักวิจัย
ไม่เกินปีละ 150,000 บ./โครงการ/
คณะนักวิจัย
ไม่เกินปีละ 120,000 บ./โครงการ/
คณะนักวิจัย
ไม่เกินปีละ 80,000 บ./โครงการ/
คณะนักวิจัย

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ที่

รายการ

แนวทางการพิจารณา

2.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ

ไม่เกิน 10,000 บ./โครงการ
(ต้องมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่ปรึกษา
ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาการ
ที่สำ�คัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การทำ�งาน คุณวุฒิ)
• วันปกติ ปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า
3 ชั่วโมงครึ่ง อัตราวันละ 200 บาท
หากน้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง
คิดอัตราชั่วโมงละ 50 บาท

2.3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)

• วันหยุด ปฏิบัติงานเต็มวัน
(7 ชั่วโมง) อัตราชั่วโมงละ 60 บาท
วันละ 420 บาท
ไม่สนับสนุน
อัตรา 5,000 – 30,000 บ.
โดยคำ�นึงถึงความยากง่ายของโปรแกรม
การแปรผล , ในบางโครงการนักวิจัย
ควรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
ตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ
(กรณีคณะผู้วิจัยเป็นวิทยากร
ไม่ควรเบิกค่าวิทยากร)

2.4 ค่าตอบแทนนิสิต/นักศึกษา ช่วยงาน
2.5 ค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์แปรผล

2.6 ค่าตอบแทนวิทยากร

2.7 ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล เช่น ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้สัมภาษณ์
• ค่าตอบแทนผู้วิจารณ์ภายนอก (reviewer)
• ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
การประชุมกลุ่มที่เป็นกระบวนการหนึ่งของงานวิจัย
(ในกรณีที่ผลงานวิจัยต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม)
• ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง เช่น อาสาสมัครทดสอบ
อุปกรณ์ ทดสอบทางการแพทย์
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ผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 บ.
กรณีที่ข้อมูลมีระดับความยากสูงให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ไม่เกิน 2,000 บ./ครั้ง/คน และไม่เกิน
3 ครั้ง/โครงการ
200 บ./ครั้ง/คน

ไม่เกิน 2,000 บ./ครั้ง/คน

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ที่

รายการ

แนวทางการพิจารณา

• ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากรายการข้างต้น

3

หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ(บุคคล)
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
3.3 ค่าจัดทำ�รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3.4 ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
3.5 ค่าใช้จ่ายในการนำ�เสนอผลงานวิจัยสนับสนุน
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม

3.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
3.8 ค่าจ้างเหมาถอดเทป (พร้อมพิมพ์)
3.9 ค่าใช้สอยอื่น ๆ
4

ให้จ่ายได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
โดยพิจารณาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ
ทางวิชาการ
ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย
ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย
ไม่เกิน 5,000 บ./โครงการ
ไม่เกิน 5,000 บ./โครงการ
ไม่เกิน 20,000 บ./โครงการ
ให้ใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ
โดยระบุประเภทค่าใช้จ่าย วงเงิน เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ระบุจำ�นวนวิทยากร
จำ�นวนวัน/คน อัตราค่าตอบแทน/ชม./คน
และต้องมีกำ�หนดการของโครงการ
ที่ชัดเจน
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ตามความเหมาะสม ชั่วโมงละไม่เกิน
500 บาท
ให้จ่ายได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม

หมวดค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ

5

ให้จ่ายได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
และให้จัดซื้อ/จัดจ้างได้ตามความจำ�เป็น
และเหมาะสม ชัดเจน มีการตรวจนับและ
ลงนามรับรองโดยคณะนักวิจัยในโครงการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค

• ค่าไปรษณีย์

ตามความเหมาะสม และไม่เกิน
1,500 บ./ปี
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คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เอกสารสำ�คัญที่ต้องแนบโครงการ
1. เอกสารแนบท้ายแบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ (แบบ กทพ. 1) ประกอบด้วย
ที่
รายการเอกสาร
1 กำ�หนดการจัดกิจกรรม
2 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้เสนอขอ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
3 สำ�เนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำ�เนา
ถูกต้อง
4 สำ�เนารายชือ่ คณะกรรมการบริหาร/อำ�นวยการ/สำ�เนาคำ�สัง่ แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
(กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีนายกเป็นผู้ลงนามใช้ผลการเลือกตั้ง
นายกฯ แทนได้)
5 สำ�เนารายงานการประชุมประจำ�ปี ที่แสดงงบการเงินของหน่วยงาน (ครั้งล่าสุด)
6 สรุปผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(ด้านการพัฒนาสังคม/การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ)

จำ�นวน
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

2. เอกสารแนบท้ายแบบสัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 2) ประกอบด้วย
ที่
รายการเอกสาร
1 สำ�เนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำ�เนา
ถูกต้อง
2 เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน
3 สำ�เนาสมุดบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน
4 สำ � เนาบั ต รประจำ � ตั ว ประชาชนของผู้ เ สนอขอ พร้ อ มรั บ รองสำ � เนาถู ก ต้ อ ง
กรณีมอบอำ�นาจในการทำ�สัญญา
5 หนังสือมอบอำ�นาจ พร้อมติดอาการแสตมป์
6 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้มอบอำ�นาจ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
7 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้รับมอบอำ�นาจ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
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จำ�นวน
1 ชุด
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

3. เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำ�เนินงานและการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ (แบบ กทพ. 3) ประกอบด้วย
ที่
รายการเอกสาร
1 กำ�หนดการ (ระบุชื่อและตำ�แหน่งของวิทยากรภาครัฐ ภาคเอกชน)
2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง ได้แก่
• ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม/ใบลงทะเบียนวิทยากรและเจ้าหน้าที่
• ใบสำ�คัญรับเงินต่าง ๆ ตามที่อนุมัติทุกรายการ
3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
4 สรุปแบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา
5 สรุปผลแบบวัดความรู้ก่อน-หลัง (ถ้ามี)
6 สรุปผลแบบการวัดความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ (ถ้ามี)
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จำ�นวน
1 ฉบับ
1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

ภาคผนวก ก
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
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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 แหน่งตามวาระนั้ 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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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

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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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(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 ให้มคี ณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง 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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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

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
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่ 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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ภาคผนวก ข
• ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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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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“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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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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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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ภาคผนวก ค
• ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมตั ิการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประสบผลสาเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อันจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมได้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๖ ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การระดมทุน การลงทุน
การจัด หาผลประโยชน์ และการจัด การกองทุน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น ” ในข้ อ ๒ ของประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่ ว ยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงานหรือมีวัตถุประสงค์
ในการดาเนินกิจการหรือมีโครงการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือเพื่อคุ้มครองและ
ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมระหว่ า งเพศ หรื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา การวิ จั ย
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “หน่วยงานของรัฐ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน”
และคาว่า “กองทุน” ในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

““หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน
ของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่ต่ากว่า
ระดับกองหรือเทียบเท่า”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน
และทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
“การยื่นในจังหวัดตามวรรคสอง หากมีความจาเป็นหรือไม่สามารถดาเนินการตามที่กาหนดได้
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนยื่นคาขอพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนต่อกรม และแจ้งเหตุผลความจาเป็น
หรือเหตุที่ไม่สามารถดาเนินการยื่นตามวรรคสอง เป็นหนังสือมาด้วย”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน
และทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
“การยื่นในจังหวัดตามวรรคสอง หากมีความจาเป็นหรือไม่สามารถดาเนินการตามที่กาหนดได้
ให้ ผู้ขอรับเงิน สนับสนุนยื่นต่อกรม และแจ้งเหตุผลความจาเป็นหรือเหตุที่ไม่สามารถดาเนินการยื่น
ตามวรรคสอง เป็นหนังสือมาด้วย”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๗ กรณีการเลิกหรือถูกเพิกถอนการเป็นมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนใด ให้คืนเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือ
พร้อมดอกผลซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายเงินสนับสนุน (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่เลิก
หรือถูกเพิกถอน”
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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ภาคผนวก ง
• ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๕ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมตั ิการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่ ง เสริ ม ความเท่ าเทีย มระหว่างเพศ ลงวั นที่ ๒๙ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ให้ ส อดคล้องกับ
การบริหารงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๖ ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การระดมทุน การลงทุน
การจัด หาผลประโยชน์ และการจัด การกองทุน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนได้พิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมและกรอบวงเงิน
ค่ า ใช้ จ่ า ยของโครงการแล้ ว ให้ เ สนออธิ บ ดี เ พื่ อ สั่ ง จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ผู้ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น
โดยให้กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการ”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๕ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

“ข้อ ๑๒ ในการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ลงชื่อในแบบ
คาขอรับเงินสนับสนุน ให้ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยให้ทาสัญญารับเงิน
สนับสนุนตามแบบที่อธิบดีกาหนด และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอานาจลงนามในสัญญา
รับเงินสนับสนุน”
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
อุษณี กังวารจิตต์
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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ภาคผนวก จ
แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แบบ กทพ. 1
• สำ�หรับโครงการทั่วไป
• สำ�หรับข้อเสนอโครงการวิจัย
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แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบ กทพ. 1

_______________________________________________________________________
โปรดกรอกข้อความแสดงความจำ�นงเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนโครงการให้ครบถ้วน ชัดเจน
(คำ�อธิบายประกอบการกรอกข้อมูลอยู่ส่วนท้าย)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร………………………………………………..........……............………………….
เลขที่…….………..หมู่ที่……...…ซอย.................................ถนน....................................................
ตำ�บล/แขวง…...........................อำ�เภอ/เขต…………………..…...……….จังหวัด……….................…....…
รหัสไปรษณีย์………..…….…..โทรศัพท์…....……….…......………….… โทรสาร …………….…….……………
E-mail…………………………..............Facebook………………………………………………………………..
1.2 ชื่อผู้มีอำ�นาจลงนาม
นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ………………..….....…...นามสกุล....….......……………………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน.............................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที…่ ….……..หมูท่ …ี่ .….ซอย......................ถนน.......................ตำ�บล/แขวง…................
อำ�เภอ/เขต……………….............……….จังหวัด………………....…....….….…รหัสไปรษณีย์……...……………
โทรศัพท์…....……….……....…… โทรสาร ……………….……………E-mail…………………………...............
Facebook………………………………………………………………………..
1.3 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ………………..……......…...นามสกุล....…......……………………อายุ………......…ปี
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน..............................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที…่ ….………..หมูท่ …ี่ ….ซอย..................ถนน.........................ตำ�บล/แขวง….................
อำ�เภอ/เขต……………….......……….จังหวัด……………….…....….……..…รหัสไปรษณีย์…….....…………....
โทรศัพท์………….…….....….…… โทรสาร ………………..……………E-mail…………………………...............
Facebook………………………………………………………………………..
1.4 มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ..……………........
(พร้อมแนบหลักฐาน เช่น สำ�เนาตราสาร/ข้อบังคับ รายงานการประชุมประจำ�ปีที่แสดงงบการเงิน
ของหน่วยงาน (ครั้งล่าสุด) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/อำ�นวยการ และอื่นๆ)
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1.5 วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้ง มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร คือ
1.5.1………………………………………………………………………….............................……………………………..
1.5.2………………………........……………………...........................................................………………..……….
1.5.3……………………………..……………………………………….......................................................………….
1.6 ที่ผ่านมามีการดำ�เนินโครงการ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือไม่
ไม่มี

มี จำ�นวน………………………………………………..….. โครงการ/กิจกรรม ได้แก่

1.6.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................................................................................พ.ศ. ..............
1.6.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................................................................................พ.ศ. ..............

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน
2.1 ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………….......…………......................
2.2 หลักการและเหตุผล/ความสำ�คัญของปัญหา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.3.1..................................................................................................................................................
2.3.2..................................................................................................................................................
2.3.3..................................................................................................................................................
2.4 กลุ่มเป้าหมายและจำ�นวนคน (กรุณาแจงให้ละเอียดเพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา)
2.4.1........................................................................................................................จำ�นวน ............คน
2.4.2........................................................................................................................จำ�นวน ............คน
2.4.3........................................................................................................................จำ�นวน ............คน
รวมทั้งสิ้น..................คน
2.5 พื้นที่ดำ�เนินโครงการ .........................................................................................................................
ตำ�บล/แขวง.........................................................อำ�เภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.........................................
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2.6 ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ รวมระยะเวลา.........ปี ..............เดือน ..............วัน
นับตั้งแต่ วันที่…..…เดือน…….......……..พ.ศ. .………ถึงวันที่........เดือน........................พ.ศ. ...............
2.7 รายละเอียดกิจกรรม (โปรดระบุทุกกิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 (ระบุกิจกรรมและการดำ�เนินการโดยสังเขป) ..............................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม...............................................................................................................................
ขัน้ ตอนการดำ�เนินกิจกรรม..................................................................................................................
1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 (ระบุกิจกรรมและการดำ�เนินการโดยสังเขป) ..............................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม...............................................................................................................................
ขัน้ ตอนการดำ�เนินกิจกรรม..................................................................................................................
1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
ฯลฯ
2.8 งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุน เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น................................................บาท
(………….............……………………….…………………………………………….) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 (ระบุ) ..........................................................................................................................
ที่

รายการ

1 ค่าอาหาร

รายละเอียด
จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x ........ มื้อ

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x ........ มื้อ
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน

จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x จำ�นวน ........ ชม.
จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x จำ�นวน ........ ชม
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เป็นเงิน

ที่

รายการ

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์

รายละเอียด

เป็นเงิน

จำ�นวน ........ คน x ...... บาท

5 อื่นๆ (ถ้ามี)
รวม
กิจกรรมที่ 2 (ระบุ) ...............................................................................................................................
ที่

รายการ

1 ค่าอาหาร

รายละเอียด

เป็นเงิน

จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x ........ มื้อ

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x ........ มื้อ
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน

จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x จำ�นวน ........ ชม.
จำ�นวน ...... คน x ........ บาท x จำ�นวน ........ ชม

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์

จำ�นวน ........ คน x ...... บาท

5 อื่นๆ (ถ้ามี)
รวม
2.9 ในกรณี ที่ ก องทุ น ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น งบประมาณได้
อย่างพอเพียง ผู้ขอรับเงินสนับสนุนสามารถบูรณาการหรือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
หน่วยงานอื่นหรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
2.9.1 การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จาก...................................จำ�นวน..................บาท
2.9.2 การสนับสนุนงบประมาณต่างประเทศ จาก.......................................จำ�นวน..................บาท
2.9.3 การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน/องค์กรผู้เสนอโครงการ........จำ�นวน.................บาท
2.9.4 การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (โปรดระบุ)
..........................................………………………….....................................……….……………………………....
............................................………………………….....................................……………………………….........
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2.10 ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.10.1 ผลผลิต
ผลผลิต
1) ผลผลิตเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) .......................................... 1) ........................................
2) ......................................... 2) ........................................

2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) .......................................... 1) ........................................
2) ......................................... 2) ........................................

2.10.2 ผลลัพธ์
1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
3) ......................................................................................................................................
2.10.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการไป เกินกว่า 30 วัน)
1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
3) ........................................................................................................................................
2.11 หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนื่องการทำ�งานในอนาคต เมื่อสิ้นสุดการดำ�เนินโครงการนี้
หรือไม่ อย่างไร…….....……………………………………………..…..…………………………...………………………..
............…………………...................….…………………………………………………………….….…..………………
……...……………………….................................................…….……………………………………………………
………………………………………………………………………….....................................……………………………
ความครบถ้วนของเอกสาร
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
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ที่

รายการเอกสาร

มี ไม่มี จำ�นวน

1 กำ�หนดการ
2 สำ�เนาบัตรประชาชนผู้เสนอขอ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม)
3 สำ�เนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน พร้อมรับรอง
สำ�เนาถูกต้อง
4 สำ � เนารายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร/อำ � นวยการ/สำ � เนาคำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง (กรณี เ ป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และมี น ายก
เป็นผู้ลงนาม ใช้ผลการเลือกตั้งนายกฯ แทนได้)
5 สำ � เนารายงานการประชุม ประจำ� ปี ที่ แ สดงงบการเงิ น ของหน่ ว ยงาน
(ครั้งล่าสุด)
6 สรุปผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ด้านการพัฒนาสังคม/การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
          ลงชื่อ……………………………….…....……….........…ผู้มีอำ�นาจลงนาม
(……………………………..………………………)
ตำ�แหน่ง………….............………...........………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การพิจารณาเบื้องต้น
     ความครบถ้วนของเอกสาร
    ความเห็นอื่น ๆ ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ………........………………….………….......……ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น
(……………….…………..……….....…………)
ตำ�แหน่ง…………………………..…..........……………….
สังกัด…………………………..…..........………………..…..
เบอร์โทร. .............................................................
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คำ�อธิบายประกอบการกรอกแบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(แบบ กทพ.1) เพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน

2.1 ชื่อโครงการ : ระบุชื่อเต็มของโครงการ
2.2 หลักการและเหตุผล/ความสำ�คัญของปัญหา : แสดงให้เห็นถึงความเป็นมา ความจำ�เป็น หรือ
ความสำ � คั ญ ในการจั ด ทำ � โครงการ อธิ บ ายสภาพปั ญ หาในพื้ น ที่ ที่ จ ะดำ � เนิ น โครงการ เช่ น
สถานการณ์ของสถานภาพสตรี ข้อมูลความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ เชิงสถิติข้อมูล กรณี
ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น
2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ระบุความต้องการที่จะดำ�เนินการเพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น
 ต้องเขียนให้ชัดเจน อาจกำ�หนดได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ
 ตัวอย่างวัตถุประสงค์โครงการ เช่น
• เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
• เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัวและชุมชน
• เพื่อป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
• เพื่อกำ�หนดแนวทางการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
2.4 กลุ่มเป้าหมายและจำ�นวนคน : ระบุประเภทกลุ่มเป้าหมายและจำ�นวนคนเข้าร่วมโครงการ ตัวอย่าง
เช่น
 นักเรียน ระดับชั้น................................................................................... จำ�นวน..................คน
 นิสิต/นักศึกษา สาขาวิชา...................................ระดับชั้น...................... จำ�นวน..................คน
 ครูอาจารย์ นักวิชาการ.............................................................................จำ�นวน..................คน
 ผู้ปกครองนักเรียน.................................................................................. จำ�นวน..................คน
 นักวิชาชีพ (ระบุ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน
นักกฎหมาย เป็นต้น) ในหน่วยงาน/องค์การ........................................ จำ�นวน...................คน
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 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/สังกัด............................................... จำ�นวน...................คน
 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์/อาสาสมัครยุตธิ รรม/อาสาสมัครสาธารณสุข/
อืน่ ๆ..................................เครือข่าย/อำ�เภอ/จังหวัด.............................. จำ�นวน...................คน
 แกนนำ�สตรี/สตรีในชุมชน จากตำ�บล........................................ อำ�เภอ...................................
จังหวัด................................................................................................... จำ�นวน...................คน
 ผู้นำ�ชุมชน/ผู้นำ�ศาสนา/ผู้นำ�ท้องถิ่น/ผู้นำ�ท้องที่/ จากตำ�บล...............................................
อำ�เภอ.............................................จังหวัด............................................ จำ�นวน...................คน
 อื่น ๆ ระบุ............................................................................................. จำ�นวน...................คน
2.5 พืน้ ทีด่ �ำ เนินโครงการ : ระบุพน้ื ทีป่ ฏิบตั กิ ารในภาพรวมโครงการให้ชดั เจน เช่น จัดในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดในพื้นที่ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
2.6 ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ : ให้ระบุระยะเวลาดำ�เนินงานเป็นปี/เดือน/วัน พร้อมกำ�หนดวันเดือนปี
ทีเ่ ริม่ ต้นโครงการ และวันเดือนปีทส่ี น้ิ สุดโครงการ
2.7 รายละเอียดกิจกรรม
 ระบุ ชื่ อ กิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรม และอธิ บ ายการดำ � เนิ น การโดยสั ง เขปว่ า จะดำ � เนิ น การกั บ
กลุ่มเป้าหมายใด อย่างไร
 ระบุสถานที่จัดกิจกรรมให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เช่น
ห้องประชุมโรงเรียน.............................อำ�เภอ............................จังหวัด....................................,
ห้องประชุม อบต..................................อำ�เภอ...........................จังหวัด....................................,
โรงแรม..................................................อำ�เภอ...........................จังหวัด......................., เป็นต้น
 ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมอย่างไรบ้างอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้เห็นลักษณะกิจกรรมอย่างชัดเจน
 ตัวอย่างเทคเนิคในการฝึกอบรม เช่น
• การบรรยายพิเศษ โดย ระบุชื่อวิทยากร ตำ�แหน่ง หน่วยงาน
• การเสวนา/อภิปรายบทเวที โดย ระบุชื่อของคณะวิทยากรทุกคน (ไม่เกิน 5 คน)
• การระดมสมอง/อภิปรายกลุ่ม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ระบุชื่อของวิทยากรประจำ�
กลุ่ม
• การเล่นเกม/บทบาทสมมติ โดย ระบุชื่อวิทยากร ตำ�แหน่ง หน่วยงาน
• การแสดงละคร โดย ระบุชื่อวิทยากร ตำ�แหน่ง หน่วยงาน
• การเรียนรู้จากสื่อการศึกษา ประเภท..........................................
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• การศึกษาด้วยตนเอง
 ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรม/บรรยาย/ประเด็น เช่น
• ประสบการณ์และกรณีศึกษาด้านการถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ ได้แก่ ผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ, การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และ
บริการสนับสนุน
• เพศสภาพและเพศสภาพในสังคมไทย
• ความเท่าเทียมระหว่างเพศและปัญหาการละเมิดความเท่าเทียมทางเพศในองค์การ/
สถาบัน
• พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
• กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการให้ความสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
• แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
• หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดความเท่าเทียมทางเพศ
• แนวทางการขอรับความช่วยเหลือเมื่อถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
 วิทยากรโครงการ เช่น
• บุคลากรด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
• นักกฎหมายด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
• นักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจากองค์การพัฒนาเอกชน
• บุคลากรจากสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หรือสื่อการเรียนการสอนเฉพาะสำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย
ให้ระบุรายละเอียดของการออกแบบการผลิต (Production design) เช่น
• เนื้อหาสาระหรือประเด็นหลักของการนำ�เสนอ (ข้อมูลด้านเพศสภาพ/ข้อมูลทางด้าน
กฎหมาย เป็นต้น)
• ประเภทของสื่อที่จะผลิต เช่น สื่อสิ่งพิมพ์/สปอตวิทยุ/สปอตโทรทัศน์/คลิปละครสั้น/อื่นๆ
ต้องระบุให้ชัดเจน เป็นต้น
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• รูปแบบของสื่อที่จะผลิต เช่น ผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 ความหนา 80 แกรม พับสองทบ
พิมพ์สองสี, สปอตวิทยุ/โทรทัศน์ ต้องนำ�เสนอพร้อมบทบรรยาย/สคริปต์/สตอรี่บอร์ด/
เทป/ตัวอย่างสื่อ ภาษาที่ใช้ (ภาษาไทยกลาง/ภาษาถิ่น/ภาษาชาติพันธุ์ ต้องระบุภาษา
ให้ชัดเจน) ระบบที่ใช้ในการผลิต (เช่น ต้นฉบับใช้ระบบ Betacam) เป็นต้น
• ช่ อ งทางการเผยแพร่ ให้ ร ะบุ ม าทั้ ง หมด เช่ น ในการประชุ ม /สั ม มนา/การฝึ ก อบรม
เว็บไซต์ (ชื่อ..........) Youtube Facebook Instagram Twitter เป็นต้น
• ในตอนท้ายระบุอย่างชัดเจนว่า “สื่อชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ” จะแสดงไว้ตรงส่วนใดของสื่อที่ผลิต
2.8 งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุน : ระบุจำ�นวนงบประมาณรวมที่ต้องการ และแยก
รายละเอียดงบประมาณในแต่ละกิจกรรมลงในตารางให้ชดั เจน (สามารถเพิม่ ตารางค่าใช้จา่ ยได้) เช่น
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำ�นวนกี่คน คนละกี่บาท จำ�นวนกี่มื้อ เป็นเงินเท่าไร
 ค่าตอบแทนวิทยากร จำ�นวนกี่คน คนละกี่บาท จำ�นวนกี่ชั่วโมง เป็นเงินเท่าไร
 ค่าวัสดุ จำ�นวนกี่คน คนละกีบ่ าท เป็นเงินเท่าไร
2.9 ในกรณีท่ีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่าง
พอเพียง “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” สามารถบูรณาการหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นหรือ
ไม่ : ถ้ามี ให้ระบุว่า ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรใด จากหน่วยงานใด จำ�นวน
เท่าใด เช่น การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จากสมาคม กขค จำ�นวน 20,000 บาท
การสนับสนุนวิทยากรบางส่วนหรือ ทั้งหมดจาก UN Women เป็นต้น
2.10 ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.10.1 ผลผลิต
ผลผลิต
1) ผลผลิตเชิงปริมาณ คือ ผลโดยตรงที่เกิดขึ้น
ทันทีหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
และสามารถนั บ ได้ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ คือ ประโยชน์ที่ได้รับ/
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
เช่น
เช่น
• จำ � นวนแกนนำ � เครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ • แกนนำ�
การอบรม
เครือข่าย
50 คน
เช่น
เช่น
• แกนนำ�เครือข่ายที่ได้รับการอบรม • ร้ อ ย ล ะ
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ................ 80
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2.10.2 ผลลัพธ์ คือ ผลโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการนำ�ผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด เช่น มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในชุมชน
ค่าเป้าหมาย เช่น มีศูนย์ประสานงานใน 3 ชุมชน ชุมชนละ 1 แห่ง
2.10.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการไป เกินกว่า 30 วัน) คือ ระบุ
ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว เกินกว่า 30 วัน
เช่น
• สมาชิกในครอบครัวในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ทำ�ให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี
• ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในเรื่อ งเพศ เพศสภาพ และ
อัตลักษณ์ทางเพศ และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การ Bully ในสถานศึกษา
• ศูนย์ประสานงานในชุมชนทำ�ให้เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การป้องกันและแก้ไขการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
2.11 หน่วยงานท่านมีแผนในการพัฒนาต่อเนื่องการทำ�งานในอนาคต เมื่อสิ้นสุดการดำ�เนินโครงการนี้
เช่น ขยายกลุม่ เป้าหมาย ขยายพืน้ ทีด่ �ำ เนินโครงการ การติดตามผลหลังเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
2.12 ผู้ มี อำ � นาจลงนาม : คื อ ผู้ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ชื่ อ ระบุ ใ นหนั ง สื อ จดทะเบี ย น/
ขึ้นทะเบียนของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ
2.13 ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น : ได้แก่ ผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือผู้อำ�นวยการศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัว แล้วแต่กรณี
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แบบ กทพ. 1

แบบขอรับเงินสนับสนุน
ข้อเสนอการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โปรดกรอกข้อความแสดงความจำ�นงเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนโครงการให้ครบถ้วน ชัดเจน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร/หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานเอกชน.........................................................
เลขที…่ ….………..หมูท่ …่ี …...…ซอย....................ถนน...........................ตำ�บล/แขวง…...................................
อำ�เภอ/เขต…………………..…...……….จังหวัด…………....….…………..…รหัสไปรษณีย์………..……............…..
โทรศัพท์…....……….…......………….…โทรสาร …………….……...………E-mail…………………….....…..............
Facebook……………………………………………………………....
2. ชื่อผู้มีอำ�นาจลงนาม (คือ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน
ของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ)
นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ………………..……...........…...นามสกุล....….......………………………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน........................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที…่ ….…..…..หมูท่ …ี่ ....….ซอย.......................ถนน...........................ตำ�บล/แขวง…................
อำ�เภอ/เขต……………….................จังหวัด……………….........…....….……..…รหัสไปรษณีย์……........…………
โทรศัพท์…....……….……….......…...… โทรสาร ……………….………………E-mail…………………....................
Facebook………………………………………………………………………..
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ……………..…........…......…...นามสกุล....….......………………………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน.........................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที…่ ….……….....หมูท่ …ี่ ....….ซอย.....................ถนน.........................ตำ�บล/แขวง.…...............
อำ�เภอ/เขต………………...........…….......….จังหวัด……...…………....…..…รหัสไปรษณีย์…….......…………....
โทรศัพท์…....……….……...….…… โทรสาร ……………....…………………E-mail………........…………...............
Facebook………………………………………………………………………..
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4. ชื่อหัวหน้าโครงการ (ถ้ามี)
นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ………………...........…......…...นามสกุล....….......…………………………อายุ…..…..…ปี
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน.........................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที…่ ……….....หมูท่ …ี่ ....….ซอย.....................ถนน...........................ตำ�บล/แขวง.….................
อำ�เภอ/เขต………………........….........….จังหวัด……...…….…....….……..…รหัสไปรษณีย์….….....…………....
โทรศัพท์…....……….……...….…… โทรสาร ……………....………………E-mail………………........……...............
Facebook………………………………………………………………………..
5. ชื่อผู้ร่วมงานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ……....…..........…...…...นามสกุล....….......…………………………อายุ……….…..…ปี
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน........................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที…่ ….……....หมูท่ …ี่ ....….ซอย......................ถนน...........................ตำ�บล/แขวง.…...............
อำ�เภอ/เขต……………….............……....จังหวัด……...………….…....….……..…รหัสไปรษณีย์…....…………....
โทรศัพท์…....……….……...…… โทรสาร ………..….…………………E-mail………………........…………..............
Facebook………………………………………………………………………..
5.2 นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ…….......…...........…......…...นามสกุล....….......……..…………อายุ………..…..…ปี
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน.........................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที…่ ….………...หมูท่ …ี่ ....….ซอย......................ถนน.........................ตำ�บล/แขวง.…................
อำ�เภอ/เขต………………..................….จังหวัด……...…….…....….……..…รหัสไปรษณีย์……..….....…………....
โทรศัพท์…....…………........…… โทรสาร ………....…………………E-mail………………........…………...............
Facebook………………………………………………………………………..
6. หน่วยงานหลัก......................................................................................................................................
(ระบุชื่อหน่วยงานหลักในการทำ�กิจกรรม สถานที่ตั้งที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร)
7. หน่วยงานสนับสนุน (ถ้ามี) .....................................................................................................................
(ระบุ ชื่ อ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ในการทำ � กิ จ กรรม สถานที่ ตั้ ง ที่ ติ ด ต่ อ ได้ หมายเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
โทรสาร และระบุกิจกรรมที่หน่วยงานสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน)
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) .........................................................................................................................
		
(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................
2. ประเภทการวิจัย (ระบุประเภทการวิจัยเพียง 1 ประเภท ได้แก่ 1.การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
2. การวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) 3. การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ระยะเวลาทำ�การวิจยั .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. คำ�สำ�คัญ (Keyword) ของการวิจยั ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ความสำ�คัญ และทีม่ าของปัญหา....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ทีเ่ กีย่ วข้อง...............................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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8. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย..................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
9. วิธีการดำ�เนินการวิจัย...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. ขอบเขตของการวิจัย..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. หน่วยงานที่นำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์..............................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
13. สถานทีท่ �ำ วิจยั .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
14. เอกสารอ้างอิง.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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15. แผนการดำ�เนินการวิจัย
กิจกรรม

เดือน

ผลผลิตส่งมอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16. งบประมาณของโครงการวิจัย
ที่

รายการ

งบประมาณที่เสนอขอ
(บาท)

1. หมวดค่าจ้างบุคลากร
1.1 ..............................
1.2 ..............................
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ..............................
2.2 ..............................
3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ..............................
3.2 ..............................
4. หมวดค่าวัสดุ
4.1 ..............................
4.2 ..............................
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
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17. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
ที่

ผลผลิตที่จะนำ�ส่ง

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. องค์ความรู้.....................
2. คู่มือ....................สำ�หรับ.............................
3. แนวทาง........................
4. ผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ จำ�นวน ..... เรื่อง
5. อื่น ๆ ............................
18. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ที่

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
19. ผลสำ�เร็จ
ปี

ผลสำ�เร็จที่คาดว่าจะได้รับ

ประเภท*
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คำ�อธิบายประเภท*
1. ระบุ P หมายถึง ผลสำ�เร็จเบื้องต้น (Preliminary Results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสำ�เร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการ ที่จะนำ�ไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป
1.2 ผลสำ�เร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลสำ�เร็จที่อาจจะถูกนำ�ไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ I หมายถึง ผลสำ�เร็จกึ่งกลาง (Intermediate Results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลสำ�เร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำ�เร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลสำ�เร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสำ�เร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลสำ�เร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสำ�เร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสำ�เร็จตามเป้าประสงค์ (Goal Results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลสำ�เร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำ�เร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลสำ�เร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลสำ�เร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทำ�ให้เกิดผลกระทบสูง
20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น คือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) ...........................................................................
21. ความครบถ้วนของเอกสาร
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน
ที่

รายการเอกสาร

1 กำ�หนดการ
2 สำ�เนาบัตรประชาชนผู้เสนอขอ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม)
3 สำ�เนาตราสาร/ข้อบังคับ/การจดทะเบียนของหน่วยงาน พร้อมรับรอง
สำ�เนาถูกต้อง
4 สำ � เนารายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร/อำ � นวยการ/สำ � เนาคำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง (กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีนายกเป็น
ผู้ลงนาม ใช้ผลการเลือกตั้งนายกฯ แทนได้)
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มี ไม่มี จำ�นวน

ที่

รายการเอกสาร

มี ไม่มี จำ�นวน

5 สำ � เนารายงานการประชุ ม ประจำ � ปี ที่ แ สดงงบการเงิ น ของหน่ ว ยงาน
(ครั้งล่าสุด)
6 สรุปผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ด้านการพัฒนาสังคม/การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
7 ประวัติคณะผู้วิจัย
      
          ลงชื่อ……………………………….…....……….........…ผู้มีอำ�นาจลงนาม
(……………………………..………………………)
ตำ�แหน่ง………….............………...........………………
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
(ผู้มีอำ�นาจลงนาม : คือ ผู้ขอรับเงินสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนของ
มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การพิจารณาเบื้องต้น
 ความครบถ้วนของเอกสาร
 ความเห็นอื่น ๆ ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ………........………………….………….......……ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น
(……………….…………..……….....…………)
ตำ�แหน่ง…………………………..…..........……………….
สังกัด…………………………..…..........………………..…..  
เบอร์โทร. .............................................................
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ภาคผนวก ฉ
แบบรายงานผลการดำ�เนินงาน
และการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
แบบ กทพ. 3
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แบบ กทพ. 3

แบบรายงานผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
--------------------------------1. ชือ่ มูลนิธ/ิ สมาคม/ชมรม/องค์กร ทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุน……………………………………………………………........
เลขที.่ .........................หมูท่ .ี่ ...................ถนน........................................ตำ�บล/แขวง.....................................
อำ�เภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.......................................
2. ชื่อโครงการ...........................................................................................................................................
3. สัญญารับเงินสนับสนุน (แบบ กทพ. 2) เลขที่.............................ลงวันที่...........................................
4. วัตถุประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ในการดำ�เนินโครงการ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
(ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิน้ โครงการ)

........……………… ......................... ...................................... ...........................................................
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
...................................... ...........................................................
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
...................................... ...........................................................
5. งบประมาณที่ใช้ในการดำ�เนินงาน โครงการ
5.1 งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเทียมระหว่างเพศ	 
จำ�นวน......................บาท
5.2 การสนับสนุนงบประมาณภายในประเทศ จาก............................................จำ�นวน......................บาท
5.3 การสนับสนุนงบประมาณต่างประเทศ จาก.................................................จำ�นวน......................บาท
5.4 การสนับสนุนทรัพยากรอืน่ ๆ จาก..............................................................จำ�นวน......................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ................................................................. จำ�นวน.....................บาท
6. พื้นที่ดำ�เนินโครงการ ณ ……………………………………………………………………….........…………………………
ตำ�บล/แขวง....................................อำ�เภอ/เขต.....................................จังหวัด.....................................
7. ระยะเวลาการดำ � เนิ น โครงการ ตั้งแต่ วัน ที่ ………...……เดื อน…………………...พ.ศ. .…………………
ถึงวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...........................รวมระยะเวลา............................วัน
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8. กลุ่มเป้าหมายและจำ�นวนคน
 หญิง……............ คน		

 ชาย………...........คน

 บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
รวมทั้งสิ้น........................คน
9. การดำ�เนินโครงการ (โปรดระบุทุกกิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 (ระบุ) ...............................................................................................................................
การดำ�เนินงานโดยสังเขป .....................................................................................................................
..............…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………......................................................................................................…………....
สถานที่จัดกิจกรรม.................................................................................................................................
งบประมาณที่ใช้......................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 2 (ระบุ) ...............................................................................................................................
การดำ�เนินงานโดยสังเขป .....................................................................................................................
..............…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………......................................................................................................…………....
สถานที่จัดกิจกรรม.................................................................................................................................
งบประมาณที่ใช้......................................................................................................................................
10. เครื่องมือที่องค์กรขอรับการสนับสนุนใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการ
 การประชุมถอดบทเรียน				

 สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 ใช้แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม/จัดกิจกรรม  การลงพื้นที่/เยี่ยมบ้าน
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................
11. ปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการดำ�เนินโครงการ
11.1................................................................................................................................................
11.2................................................................................................................................................
11.3................................................................................................................................................
- 67 -

12. ปัญหา/อุปสรรคในการดำ�เนินงานโครงการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา

12.1
12.2
12.3
12.4
13. การประสานความร่ ว มมื อ /ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ วิ ท ยากร องค์ ค วามรู้ เอกสาร
วิชาการ ฯลฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนใด ๆ จากหน่วยงานอื่น
 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร จาก...............................................................................................
 ขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้/เอกสารเผยแพร่ จาก……………………………….………………………
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบ จาก.......................................จำ�นวน......................บาท
 ขอรับการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม จาก..............................................................................
 อื่น ๆ ..........................................................................................................................................
................……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...............................................................................................…..
14. แผนการดำ�เนินงานต่อเนื่องจากโครงการนี้ มีหรือไม่ อย่างไร
 ไม่มีแผน
 มีแผนดำ�เนินการ ดังนี้ ……………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………......................................................................................................................…
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15. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
15.1…………………………………………………………………………………………………………………………………
15.2…………………………………………………………………………………………………………………………………
15.3…………………………………………………………………………………………………………………………………
15.4…………………………………………………………………………………………………………………………………
16. ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ การให้บ ริการด้ า นข้ อ มู ลข่ า วสาร การดำ � เนิ น งานของกองทุ น ส่งเสริม
ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ
 พึงพอใจ
 ยังต้องปรับปรุง
(1) .....................................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................................ผู้มีอำ�นาจลงนาม
         (..........................................................)
ตำ�แหน่ง ..............................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............
เบอร์โทรศัพท์................................................................
หมายเหตุ : 1. ส่งรายงานผลการดำ�เนินโครงการ (แบบ กทพ. 3) และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ต่อกรมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้ดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จ
2. ผูม้ อี �ำ นาจลงนาม หมายถึง ผูข้ อรับเงินสนับสนุนซึง่ เป็นผูท้ ม่ี ชี อ่ื ระบุในหนังสือจดทะเบียน/
ขึ้นทะเบียน ของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม/องค์กร ฯลฯ
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา
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แบบประเมินผลการจัดอบรม/สัมมนา
โครงการ...................................................................................................................................
หน่วยงาน..................................................................................................................................
วันที่...............................................................

สําหรับผูเ้ ข้าร่วม
(
(
(
(
(

) ประถมศึกษา
) มัธยมศึกษา
) ปริญญาตรี
) ปริญญาโท
) อื่นๆ (ระบุ).............

ข้อมูลทั่วไป
( ) หญิง
ชื่อ ................................................นามสกุล.............................................อายุ.................ปี เพศ ( ) ชาย ระดับการศึกษา
( ) อื่นๆ
ที่อยู่/สังกัดหน่วยงาน ........................................................................................................................................................................
ประสบการณ์การทํางานด้านสังคม ( ) ด้านเด็ก ( ) ด้านสตรี ( ) ด้านครอบครัว ( ) ด้านผู้สูงอายุ ( ) ด้านคนพิการ
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
( ) ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ/ความเสมอภาคระหว่างเพศ ( ) ด้านอื่นๆ (ระบุ) ...................................
กรุณาใส่เครื่องหมาย
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเพียงใด เกี่ยวกับหลักสูตรที่ท่านเข้าอบรม
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียด
1.1 ก่อนการอบรม
1.2 หลังการอบรม
1.3 ท่านสามารถนําความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ได้เพียงใด

มากที่สุด

2. ภาพรวมการจัดกิจกรรม
รายละเอียด
2.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม
2.2 เอกสารประกอบการอบรม
2.3 สื่อ/เทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรม
2.4 สถานที่จัดอบรม
2.5 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.6 การประสานงานและการอํานวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่
2.7 ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การอบรม

มากที่สุด

มาก

น้อย

ระดับความคิดเห็น
มาก

น้อย

น้อยที่สุด

น้อยที่สุด

4. หากมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศท่าน
มีความสนใจเข้าร่วมหรือไม่
 สนใจ
 ไม่สนใจ
 เฉย ๆ
5. ท่านต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดอีก (ระบุ)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

3. เนื้อหาสาระ
รายละเอียด
3.1 หัวข้อ......................................
(1) วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
(2) เทคนิค/วิธีการถ่ายทอด
(3) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย
(4) การตอบข้อซักถาม
(5) ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
(6) ความพึงพอใจในภาพรวม
3.2 หัวข้อ......................................
(1) วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
(2) เทคนิค/วิธีการถ่ายทอด
(3) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย
(4) การตอบข้อซักถาม
(5) ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
(6) ความพึงพอใจในภาพรวม
3.3 หัวข้อ......................................
(1) วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
(2) เทคนิค/วิธีการถ่ายทอด
(3) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย
(4) การตอบข้อซักถาม
(5) ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
(6) ความพึงพอใจในภาพรวม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก

น้อย

น้อยที่สุด

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
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แผนผังกระบวนงาน
1. ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณสำ�หรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. แผนผังขัน้ ตอนการยืน่ ข้อร้องเรียนตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
3. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามคำ�สั่งของคณะกรรมการ วลพ.
4. แผนผังการขอรับความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์
ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
5. ตารางค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์
6. แผนผังขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแก่ผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
14
ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
มูลนิธิ สมาคม ชมรมองคกรสาธารณประโยชน หรือองคกรสวัสดิการชุมชน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน
เสนอโครงการตามแบบ กทพ.1

สวนภูมิภาค

สวนกลาง
(กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

สงคืนแกไข และ
สงกลับภายใน
ระยะเวลาของรอบ
การพิจารณา

ผูอํานวยการกลุมบริหารกองทุนฯ
พิจารณาโครงการเบื้องตน

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 11 แหง

ผอ.ศูนยเรียนรูฯ หรือ พมจ.
พิจารณาโครงการเบื้องตน

กลุมบริหารกองทุนฯ ตรวจสอบความ
ครบถวน/ถูกตองของโครงการเบื้องตน

ไมถูกตอง

ถูกตอง

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด 76 จังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองโครงการ
เพื่อพิจารณาโครงการและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารกองทุน

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ

รอบการพิจารณาโครงการ
รอบที่ 1 เปดรับโครงการ ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม
และพิจารณาอนุมัติโครงการ ภายในเดือนมกราคม
รอบที่ 2 เปดรับโครงการ ระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ
และพิจารณาอนุมัติโครงการ ภายในเดือนมีนาคม
รอบที่ 3 เปดรับโครงการ ระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน
และพิจารณาอนุมัติโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 4 เปดรับโครงการ ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
และพิจารณาอนุมัติโครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม

ฝายเลขานุการฯ แจงผลการพิจารณาไปยังผูขอรับการสนับสนุน
หนวยงานที่ไดรับการอนุมัติ สงหนังสือแจงกําหนดวันดําเนินโครงการ
และวันทําสัญญารับเงินฯ ไปยังกลุมบริหารกองทุนฯ
(ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงผล)

ผูขอรับเงินสนับสนุนจะทราบ
ผลการพิจารณา ภายใน 90 วัน
นับจากวันที่ยื่นเสนอโครงการ
(ตามรอบการพิจารณา)

กลุมบริหารกองทุนฯ ขออนุมัติเบิกจายเงินตออธิบดี
และดําเนินการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS
(ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันไดรับหนังสือแจงวันทําสัญญารับเงินฯ)
ผูขอรับเงินสนับสนุน ลงนามในสัญญารับเงินฯ
พรอมรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร(1 วัน)

คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
และประเมินผลโครงการ

ผูขอรับเงินสนับสนุนดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดไว
(ภายในปบัญชีกองทุนฯ)
ผูขอรับเงินสนับสนุน สงรายงานผลการดําเนินโครงการ ตามแบบ กทพ.3
พรอมสงคืนเงินเหลือจาย (ถามี)
(ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ)

เจาหนาที่การเงินตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการใชจายเงิน(ภายในปบัญชีกองทุนฯ)

สงคืนแกไข
และสงกลับ
ภายใน 7 วัน

ไมถูกตอง
ผูขอรับเงินสนับสนุน
ดําเนินการแกไขเอกสาร

ถูกตอง
เก็บรักษาหลักฐานเพื่อใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ

หมายเหตุ : ผูขอรับเงินสนับสนุนจะทราบผลการพิจารณาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นเสนอโครงการ
(ตามรอบการพิจารณา)
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ลงพื้นที่ไตสวน

เรียกมาใหขอมูล

จําหนายคํารอง

ในรูปแบบอื่น

ในรูปตัวเงิน

- เชียงราย, ลําพูน, ลําปาง,
- ขอนแกน, ศรีสะเกษ,
- นนทบุร,ี ชลบุรี,
- สงขลา

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แหง

ผูเสียหายยื่นขอรับเงินชดเชย เยียวยา
ตามแบบ ทพ. 03 จากกองทุนฯ
ภายใน 1 ป

ไมมีการชดเชย เยียวยา

ชดเชย เยียวยา ผูเสียหาย

วลพ. มีหนังสือแจงผลการวินิจฉัย
ใหผรู อง/ผูถูกรอง

คณะกรรมการ วลพ.
มีคาํ วินิจฉัย

คณะกรรมการ วลพ. พิจารณา
ไตสวน ผูรอ ง/ผูถกู รอง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
E-mail: gidentity3@gmail.com

สงไปรษณีย

ดวยตนเอง

สนง.พมจ. 76 จังหวัด

สวนภูมิภาค

สงตอให สค.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สวนกลาง

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.dwf.go.th หรือหากมีขอสงสัย สอบถามเจาหนาที่ โทร. 0 2642 7745 หรือ E-mail : gidentity3@gmail.com

ภายใน 90 วัน และขยายได
ครั้งละ 30 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง
รวมแลวไมเกิน 150 วัน

วิธีการยื่น

ผูรอง/ผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคํารอง
ตามแบบ วลพ. 01

แผนผังขั้นตอนการยื่นขอรองเรียน ตาม พ.ร.บ.ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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2. มีหนังสือสอบถาม/เรียกบุคคล
มาใหถอยคํา/สงสิ่งของหรือเอกสาร

มีอํานาจออกคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคล
ดําเนินการใด ๆ เพื่อระงับและปองกันมิใหมกี ารเลือกปฏิบตั ิ
โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ
ตามมาตรา 20 (1)

คณะกรรมการ วลพ.

1. เขาไปในเคหะสถาน/สถานที่ใด ๆ
โดยมีหมายคน

มีอํานาจออกคําสั่งใหผูเกี่ยวของ อํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง
ตอบหนังสือสอบถาม หรือสงสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของ
แก กรรมการ วลพ. อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 22

กรรมการ วลพ./
อนุกรรมการ วลพ./พนง.จนท.

ทั้งจําทั้งปรับ

ปรับไมเกิน 20,000 บาท

จําคุกไมเกิน 6 เดือน

ไมปฏิบัตติ ามคําสั่ง
มีความผิดตาม มาตรา 34

ทั้งจําทั้งปรับ

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

จําคุกไมเกิน 3 เดือน

ไมปฏิบัตติ ามคําสั่ง
มีความผิดตาม มาตรา 35

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.dwf.go.th หรือหากมีขอสงสัย สอบถามเจาหนาที่ โทร. 0 2642 7745 หรือ E-mail : gidentity3@gmail.com

ปฏิบัติตามคําสั่ง

เมื่อมีคําวินิจฉัย

ปฏิบัติตามคําสั่ง

อยูระหวางกระบวนการพิจารณา

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ วลพ.

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

1
2
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คณะกรรมการ วลพ.
โดย ประธาน
1.มอบหมายคํารองไปยัง
คณะอนุ วลพ. หรือ
2. จําหนายคํารอง

คณะอนุกรรมการ วลพ.
คณะที่ 1, 2, 3
รับมอบคํารอง

3

4

คัดค้าน

ไม่
คัดค้าน

ผูรอง/ผูถูกรอง
ยื่นคัดคาน
คณะอนุกรรมการ
ภายใน 7 วันนับแต
ไดรับคํารอง

5

กลุม กทพ.
มีหนังสือแจงให
ผูเสียหายทราบ
ภายใน 7 วันทําการ

ผู้เสียหายได้รบั เงิ น
ชดเชยเยียวยา

16

ประชุมอย่างน้ อยเดือนละครัง�
เว้นแต่ไม่มีคาํ ขอ

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประชุมพิ จารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงินชดเชย

13
กลุมบริหารกองทุน
ตรวจสอบเอกสาร
และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ภายใน 7 วันทําการ

สิ� นสุดกระบวนการ

12

ไม่แก้
คําร้อง

1. เรียกมาให้ข้อมูล
2. ลงพืน� ที�ไต่สวน

แก้
คําร้อง

ผูถกู รอง
สงคําใหการแกคํารอง
ภายใน 15 วันนับแต
ไดรับคํารอง

ฝายเลขาคณะอนุฯ คณะที่ ....
สงสําเนาคํารอง+คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุฯ ใหผูรองและผูถูก
รอง ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ประธานมอบ

ยื่นได 2 วิธี
1) ยื่นโดยตรงตอ สค.
2) สงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน

กลุม่ บริ หารกองทุน
(กทพ.) ลงทะเบียน
รับเอกสาร

11

แผนผังขั�นตอนการขอรับการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาหรือ
บรรเทาทุกข์ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เริ่มนับวันดําเนินการ ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
ขยายไดครั้งละ 30 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง
รวมแลวไมเกิน 150 วัน

เอกสาร
ถูกต้อง

กลุมบริหารกองทุน (กทพ.)
ดําเนินการเบิกจายเงิน โดย โอน
เงินผานระบบ
KTB Corporate Online
ใหแกผูเสียหาย

15

14

เอกสาร
ไม่ถกู ต้อง

กลุมงาน วลพ.
รับคํารอง/ตรวจสอบเบื้องตน
ตามระเบียบวาดวย
การยื่นคํารอง ขอ 7

ภายใน 1 ป นับแตวนั เกิดเหตุ
ผูรองยื่นคํารอง ตามแบบ วลพ.01
ดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย หรือ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

แจ้งคู่กรณี เพื�อนัดไต่
สวน โดยนัดล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน

9

กลุ่ม วลพ.
มีหนังสือแจ้งให้คก่ ู รณี
ทราบคําวิ นิจฉัย

ผูเสียหายยื่นคําขอรับเงิน
ชดเชยเยียวยา จากกองทุนฯ
ตามระเบียบขอ 8 + ทพ.03
ภายใน 1 ป นับจาก
วันที่มีหนังสือแจงคําวินิจฉัย

10

เอกสารที่ใชยื่น
1.แบบ ทพ.03
2.สําเนาคําวินิจฉัย
3.สําเนาบัตร ปชช.
4.ส.มอบอํานาจ (ถามี)

จําหน่ าย
คําร้อง

คณะกรรมการ วลพ.
มีคาํ วิ นิจฉัย
ชดเชย
เยียวยา

8

คณะอนุกรรมการ
จัดทํารายงานผล
การพิจารณา

คณะอนุกรรมการ
แจ้งคณะกรรมการ
วลพ. จําหน่ ายคําร้อง

คณะอนุกรรมการ
ดําเนิ นกระบวนการ
พิ จารณา
เจ้าหน้ าที�

กรณี ไม่รบั คําร้อง

กรณีรับคํารอง

คณะอนุกรรมการ คณะที� ...
พิจารณารับ/ไม่รบั คําร้อง

คณะอนุกรรมการ
ดําเนิ นการไต่สวน
ผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้อง
คณะอนุกรรมการ
พิจารณา/เสนอ
ความเห็นต่อ
คณะกรรมการ วลพ.

7

6

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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กลุมบริหารกองทุนฯ
จายเงินใหแก
ผูเสียหาย

สค. มีหนังสือแจงใหผูเสียหาย
ทราบ ภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิ

วิธีการยื่น
1) ยื่นโดยตรงตอ สค.
2) สงไปรษณียลงทะเบียน

คณะกรรมการกองทุนฯ
ประขุมพิจารณาอนุมัติจายเงิน
ชดเชยตามคําวินิจฉัยของ วลพ.
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

กลุมบริหารกองทุนฯ ตรวจสอบเอกสาร
และนําเรื่องเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.dwf.go.th หรือหากมีขอสงสัย สอบถามเจาหนาที่ โทร. 0 2642 7742 หรือ E-mail : fundktp@gmail.com

สิ้นสุด
กระบวนการ

ผูเสียหายยื่นขอรับเงินชดเชย
ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผอู ื่นยื่นแทน
ตามแบบ ทพ. 03 ไดที่ สค.
ภายใน 1 ป นับจากวันที่มีหนังสือแจง

แผนผังการขอรับความชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข
ตาม พ.ร.บ.ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

- 79 จายจริง
ไมเกินเที่ยวละ 200 บ.

จายจริง
ไมเกินเที่ยวละ 200 บ.
จายจริง
ชั้นประหยัด
จายจริง
ไมเกินเที่ยวละ 250 บ.

กรณีผูรอง/พยานฝายผูรองเดินทางมาเอง โดยไมมีหนังสือเชิญมา
เพื่อใหขอมูลประกอบการไตสวน
“ ไมสามารถเบิกคาใชจายได ”

*หมายเหตุ. เวนแตอยูในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่หางไกล คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเปนรายกรณีใหสามารถเบิก
ไดตามจายจริง

2.1 คาพาหนะรถรับจางจากที่พัก/หนวยงานถึงสถานที่ไตสวน
ณ ภูมิลําเนาผูรอง ไป-กลับ 2 เที่ยว

2) ไตสวน ณ ภูมลิ าํ เนาผูรอง/พยานฝายผูรอง

1.1 คาพาหนะรถรับจางจากที่พกั /หนวยงานถึงสถานีขนสงจังหวัด
ไป-กลับ 2 เที่ยว
1.2 คารถรับจางจากสถานีขนสงจังหวัดถึงสถานีขนสงกรุงเทพฯ
ไป–กลับ 2 เที่ยว
1.3 คารถรับจางจากสถานีขนสงกรุงเทพฯ ถึง สค.
ไป–กลับ 2 เที่ยว

1. ไตสวน ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรณี วลพ.มีหนังสือเชิญผูรอง/พยานฝายผูรองใหขอมูลประกอบการไตสวน
คาใชจายที่เบิกได
อัตรา

อยูระหวางการวินิจฉัยของ วลพ.

ใหเทาที่จายจริง
แตไมเกิน 30,000 บาท

4. คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินคดี
(คาธรรมเนียมศาล คาทนายความ)

อัตราเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ
- คาพาหนะเดินทาง เบิกจายจริง (ชั้นประหยัด)
- คาอาหาร (วันละ 240 บาท/คน)
- คาที่พัก (จายจริงไมเกินคืนละ 1,200 บาท/คน
และกรณีเหมาจายคืนละ 800 บาท/คน)
- คาลาม (อัตราชั่วโมงละ 500 บาท ไมเกิน 6 ชม./วัน)
- คาใชจายอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการจะพิจารณา
กําหนดเปนแนวทางตอไป

ผูมีสิทธิเบิก คือ ผูเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

ตามจํานวนที่ วลพ.เห็นสมควร
แตไมเกิน 30,000 บาท

ใหเทาที่จายจริง
แตไมเกิน 30,000 บาท

3. คาใชจายที่เกี่ยวของในการรักษาพยาบาล
รวมคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ

5. การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอื่น
รวมถึง คาเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก คาลามของ
ผูเสียหาย พยาน และผูที่เกี่ยวของ

ไมเกิน 30,000 บาท/ป

วันละ 300 บ.
ไมเกิน 1 ป

อัตราไมเกินคนละ (บาท)

2. คาสูญเสียโอกาสที่เปนคาเสียหายในเชิงพาณิชย

1 คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวาง
ที่ไมสามารถประกอบอาชีพการงานได

รายการ

คาใชจา ยตามระเบียบ สทพ.
เมื่อ วลพ. มีคําวินิจฉัยถึงที่สุด

ตารางคาใชจายในการชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แผนผังขั้นตอนการจายเงินชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแกผูถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
จากกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
ผูเสียหายยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยาดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจใหผูอนื่ แทน ตามแบบ ทพ.03
(ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ.)

สงแกไข และ
สงกลับภายใน
7 วัน

กลุมบริหารกองทุนฯ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร
(ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับคําขอ)
ไมถูกตอง

ผูเสียหายดําเนินการแกไข
เอกสาร หรือ สงเอกสาร
เพิ่มเติม

ถูกตอง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมตั ิจายเงิน
แจงผลการพิจารณาไปยังผูเสียหาย
พรอมขออนุมัติเบิกจายเงินตออธิบดีและ
ดําเนินการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS
และผูเสียหายรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร
(ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีม่ ีมติ)

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถประชุมไดมากกวา 1 ครั้ง/เดือน ตามความจําเปนเรงดวน
2. ผูเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ ไดรับเงินชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา
ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยาฯ
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คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ขั้นตอนการจายเงินชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแกผูถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
จากกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
สัญลักษณ
ดําเนินการ

เริ่มตน/สิ้นสุด

ลําดับ
1

ขั้นตอน

ผูเสียหาย

พิจารณา

ตอเนื่อง

เจาหนาที่กองทุนฯ/ คณะกรรมการ
ผูบริหารกองทุนฯ บริหารกองทุนฯ

ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา
แกไข

2

ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร
ไมถูกตอง/ไมครบถวน

3

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงิน

4

แจงผลการพิจารณาไปยังผูเสียหายทราบ

5

ขออนุมัติเบิกจายเงินตออธิบดีและ
ดําเนินการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS

6

ผูเสียหายรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร

ถูกตอง/
ครบถวน

อนุมัติ
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อธิบดี

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

รายละเอียดขั้นตอนการจายเงินชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแกผูถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
จากกองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ
ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1

ผูเสียหายยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยาดวยตนเองหรือมอบอํานาจ
ใหผูอื่นแทน ตามแบบ ทพ.03

ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ.

2

กลุมบริหารกองทุนฯ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร

ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับคําขอ

กรณีเอกสารไมถูกตอง ไมครบถวน เจาหนาที่กลุมบริหารกองทุนฯ
แกไขและสงกลับภายใน 7 วัน นับแตวัน
จะประสานไปยังผูเสียหายเพื่อใหดําเนินการแกไข และสงเอกสารกลับไป ที่ไดรบั การประสานจากเจาหนาที่กลุม
ยังกลุมบริหารกองทุนฯ
บริหารกองทุนฯ
3

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตจิ ายเงิน

1 วัน

4

แจงผลการพิจารณาไปยังผูเสียหายทราบ

5

ขออนุมัตเิ บิกจายเงินตออธิบดีและดําเนินการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีมติ

6

ผูเสียหายรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถประชุมไดมากกวา 1 ครั้ง/เดือน ตามความจําเปนเรงดวน
2. ผูเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ ไดรับเงินชวยเหลือ ชดเชยและเยียวยา
ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยาฯ
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หมายเหตุ
หากมอบอํานาจ
ใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจดวย
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