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สารจากผู้อ านวยการ 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการ
พัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ซึ่งได้ด าเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม โดยใช้มาตรการ กลไก รูปแบบ 
ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงประชาชน เป็นแนว
ร่วมในการช่วยกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การร่วมประชุมสมัชชาสตรี และสมัชชา
ครอบครัว ระดับจังหวัดและระดับชาติ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้ านสตรีและครอบครัว 
รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ผ่านโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว          
ในสถาบัน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว 104 วัน โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ 110 วัน โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี  โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพ            
ของครอบครัว (ค่ายครอบครัว) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือในการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างดีตลอดมา 
  ส าหรับการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ศูนย์เรียนรู้    
การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล การสร้างเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการในการด าเนินงาน       
ในพ้ืนที่ และชุมชน การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร       
ในทุกระดับให้มีสมรรถนะและท างานอย่างมืออาชีพ 

  ดิฉันขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และบุคลากร ทุกท่านที่ได้เสียสละ และตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ท าให้การด าเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของศูนย์ฯ บรรลุผลส าเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์สุข    
ต่อสังคม สตรี และครอบครัวในพ้ืนที่เป็นอย่างด ี
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ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  
จังหวัดขอนแก่น 

 



ค ำน ำ 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการฝึกทักษะอาชีพเพ่ือให้สตรี
และบุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และบุคคลทั่วไป 
ให้มีอาชีพ มีงานท าสร้างรายได้ พ่ึงพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความมั่นคง ยั่งยืน  รวมถึงการประสาน     
การท างานแบบบูรณาการภาคีเครือข่าย ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสตรีและครอบครัว ให้เป็นรูปธรรมเอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล สถิติ และผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผล       
การด าเนินงานแก่ หน่วยงาน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป 
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ประวัติความเป็นมา 

 
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี

รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นโดยหม่อมกอบแก้ว 
อาภากร ณ อยุธยา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พล
เรือโท พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิพอาภา 
ประธานคณะ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์แห่งความรัก และความทรงจ าที่มีต่อเสด็จ
พระองค์เจ้าอาทิตย์ตลอดไป ดังนั้น เมื่ออายุครบรอบ 81 ปี ในวันที่ 5 เมษายน 2532 ท่าน ได้บริจาคทุนทรัพย์ 
จ านวน 2 ล้านบาท ก่อตั้งมูลนิธิ “พลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพ อาภา และหม่อมกอบ
แก้ว อาภากร ณ อยุธยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพ่ือพัฒนาอาชีพเยาวส
ตรีพร้อมกับได้บริจาคเงินจ านวน 18 ล้านบาท ก่อสร้างอาคาร จ านวน 8 หลัง พร้อมอุปกรณ์  ในบริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ซึ่งกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ราชการ อยู่ในความ ดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ จ านวน 
40 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 3 - 4 ถนน มิตรภาพ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับมอบชื่อ
ให้ศูนย์ฯ นี้ว่า “ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา” การที่หม่อมกอบแก้ว ได้ตั้งชื่อ สถาน ฝึกอาชีพ
สตรีแห่งนี้ว่า “ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา” ก็เพราะท่าน ถือว่า “รัตนาภา” เป็นมงคลนามอย่าง
ที่สุด เพราะเป็นชื่อเรือนหอที่พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานในวันสมรส
ระหว่างท่านกับพระองค์ เจ้าอาทิตย์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2472 ค าว่า “รัตนะ” หมายถึง “แก้ว” ซึ่งเป็นส่วน 
หนึ่งของชื่อหม่อมกอบแก้ว และ “อาภา” คือ “อาทิตย”์ ซึ่งเป็นนามของสามีที่รักของท่าน เมื่อน ามาสมาสกัน
เข้าแล้ว จึงเป็นค าว่า “รัตนาภา” ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา 
จังหวัดขอนแก่น เปิดด าเนินการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 โดยหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ประธาน
มูลนิธิได้กระท าพิธีมอบอาคารทั้งหมดให้กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยให้การฝึกอบรมแก่เยาวสตรี ที่
ยากจนขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาม 
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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เลขที่ 497 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา  
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

“บูรณาการภาคี เครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้สตรี  
ที่ได้รับมาตรฐานและพึ่งตนเองได้” 

 

 
 

1. ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย  
2. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ บ าบัด ฟื้นฟู กลุ่มเป้าหมาย  
3. ให้ความรู้ และประสานการปฏิบัติงานกับองค์กร ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ของกรม  
4. เป็นหน่วยงานรับฟังความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่  
5. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาอาชีพ  
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัวทั้งใน และนอกสถาบัน  
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กร ภาคี เครือข่ายในระดับพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม  
 

 

 
 
 

1. การพัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย  

2. การเสริมสร้างศักยภาพในการด ารงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย  

3. การส่งเสริมองค์กรเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ  

4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร  

 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 1 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- งานการเงินและการบญัชี  
- งานพัสดุ  
- งานธุรการ  
- งานการเจ้าหน้าท่ี  
- งานยานพาหนะ  
- งานรักษาความปลอดภัย  
- งานอาคารสถานท่ี  
- งานสูทกรรม  

กลุ่มแผนงานและวชิาการ  
- งานแผนงานโครงการ  
- งานตดิตามและประเมินผล 
- งานวิชาการด้านสตรีและครอบครัว 
- งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
- งานมาตรฐานศูนยฯ์ และงานการจัดการความรู้ KM 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและครอบครัวในพ้ืนท่ี 
- งานรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
- งานฝึกอาชีพภายนอก  
- งานคุ้มครองและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
- งานวิเคราะห์และประเมินกลุ่มเป้าหมาย 
- งานทะเบียน  
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
- งานสังคมสงเคราะห ์
 

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ 
- งานฝึกอาชีพภายใน  
- งานคุ้มครองและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
- งานวิเคราะห์และประเมินกลุ่มเป้าหมาย 
- งานทะเบียน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
- งานสังคมสงเคราะห ์
 
 

 

นางบุญรัตน์ จันทวงษ ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ 

นายจักรี  อุทัยสา 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ 

นางสุกาณจฎ์า ศรีภิท์รมย์ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม 

 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรตันาภา จังหวัดขอนแกน่ 

นางเบญจมาศ หะยาจันทา 
ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

 

นางวรรณวิไล สุระดนัย 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
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ประเภทอ ัตราก าลัง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 7 14 

ลูกจ้างประจ า 15 30 

พนักงานราชการ 18 35 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 11 21 

รวม 51 100.00 

 

 

เพศ  

 มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จริงรวมทั้งสิ้น 51 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 7 คน ลูกจ้างประจ า 15 คน  

พนักงานราชการ 18 คน พนักงานจ้างเหมา 11 คน   

รวมทั้งสิ้น 51 จ านวน  

 

ข้าราชการ
14%

ลูกจ้างประจ า
29%

พนักงานราชการ
35%

พนักงานจ้างเหมา
บริการ
22%

อัตราก าลัง

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ

อัตราก าลัง ส่วนที่ 1 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
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อัตราก าลังบุคคลากร 
 
 

 
                                      
 
 

                                                                                                                  
                                                                                      
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
                                                                                                                           
                                                                                                                                
                                                                                                                        
                         
                     
                       
                         
                         
                            
                               
                               
                          
                                
                             
                            
                               
                                
                             
                             
 

 

อัตราก าลัง ส่วนที่ 1 

ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 
 

ข้าราชการจ านวน 8 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 17 คน พนักงานราชการ/จ้างเหมาจ านวน 29 
คน 

อ านวยการต้น 1 คน                                                  พนักงานสถิติ ส.4  6 คน นักสังคมสงเคราะห์  1 คน 

นักพัฒนาสังคมช านาญการ  1 คน พนักงานธุรการ ส.4  2 คน 

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช้ัน 3  9 คน นักพัฒนาสังคมช านาญงาน 1 คน 

พนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญงาน  

2 คน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช านาญงาน 1 คน 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 คน 

ช่างปูน  4 คน 

ช่างยนต์ ช.4  1 คน 

ช่างเขียน ช.4  1 คน 

ช่างไฟฟ้า ช.4  2 คน 

พนักงานพัสดุ ส.3  1 คน 

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 คน  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 คน 

พนักงานขับรถยนต์ 3 คน 

พนักงานดูแลผูร้ับการสงเคราะห์  1 คน

จ านวน 1 คน 

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  2 คน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน 

พนักงานจ้างเหมาบริการ  9 คน                                    

นักพัฒนาสังคม  1 คน 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบตัิงาน 

1 คน 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
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1) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน  
โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการฝึก

อาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ เด็ก สตรีและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประสบปัญหาทาง
สังคม ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัด
สกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยด าเนินการฝึกทักษะอาชีพในสถาบัน ผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร 1 เดือน หลักสูตร 4 เดือน หลักสูตร 6 เดือน และมีสวัสดิการที่จัดให้ฟรี 
เช่น อาหาร 3 มื้อ อุปกรณ์การฝึกอบรม ชุดเครื่องแบบที่ใช้ในการฝึกอบรม ของใช้ประจ าตัวที่จ าเป็น ที่พัก
ส าหรับสตรี เป็นต้น จ านวน 335 คน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการฝึกทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐาน สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการด ารงชีวิตทั้งด้าน เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเลี้ยงดู
ตนเอง ครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืน  

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัด
ขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหางาน รุ่นที่ 
59 ณ หอประชุมรัตนะ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมอาชีพได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวก้าวย่างสู่ชีวิตการท างาน และการเป็น
เจ้าของสถานประกอบการในอนาคต ส่งเสริมให้สถานประกอบการได้มาสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเข้า
ท างาน ในการนี้ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา (นางเบญจมาศ หะยาจันทา) ได้
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ส านักงานจัดหางานจังหวัด
ขอนแก่น ส านักงานประกันสังคม ส านักงานออมสินภาค 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มีสถานประกอบการ จ านวน 10 แห่ง ร่วมสัมภาษณ์และรับสมัครพนักงาน  

 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 

การขับเคลื่อนภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ สค. 

การส่งเสริมให้สตรี และครอบครัวมีความม่ันคงในทุกมิติ ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
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- วันที่ 7, 15 และ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกทักษะอาชีพ “ลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้” จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร 1 เดือน ร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
104 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 96 คน และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 341 คน 

- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มการจัดสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมไหว้ครูลูกรัตนา
ภา รุ่นที่ 58 และกิจกรรมปฐมนิเทศ เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม แสดงความกตัญญูต่อครูผู้สอน
และการปฏิบัติตนให้เป็นศิษย์ที่ดี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยมี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 58 เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง  

 
 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
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- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 6 

เดือน แผนกนวดแผนไทยและอบสมุนไพร ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น โดย
วิทยากรพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพรู้ถึงสรีระร่างกายของมนุษย์เบื้องต้น ก่อนท า
การฝึกนวดและให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างปลอดภัย   

- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม
อบรม “ค่ายพุทธบุตร” เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 58 มีความกตัญญู กตเวทีต่อ
บิดา – มารดา ครูบา – อาจารย์ รวมถึงพัฒนาสมาธิ พัฒนาจิตใจ ฝึกคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ให้รู้จักหน้าที่
ของพุทธบริษัท ส่งเสริมจิตส านึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมรัตนะ ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

1.1) กิจกรรมให้บริการประชาชนในพื้นที่  
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมโครงการ

หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงมสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจ าปี 2561 ณ สนามเทศบาลต าบลกุดน้ าใส หมู่
ที่ 1 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น น าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 4 เดือน 
แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 58 ออกหน่วยบริการตัดผมให้แก่ประชาชน ฟรี รวมทั้งการประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติ
ความรุนแรง ให้กับประชาชนทั่วไปที่ร่วมงาน 

- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ น าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 4 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 58 ออกหน่วยบริการตัดผมให้แก่นักเรียน
และประชาชน ฟรี เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนและประชาชนด้วย ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุ รุราษฎ์วิทยา ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 36 คน  

- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ น าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 4 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 58 จ านวน 26 คน ออกหน่วยบริการตัดผม
ให้แก่นักเรียนและประชาชน ฟรี เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและประชาชนด้วย ณ โรงเรียนบ้านโคกสี วิทยาเสริม ต าบลโคกสี อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 44 คน  

- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ น าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 4 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 58 จ านวน 26 คน ออกหน่วยบริการตัดผม
ให้แก่นักเรียนและประชาชน ฟรี เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและประชาชนด้วย ณ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ต าบลพระลับ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
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- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ น าผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 4 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 58 จ านวน 27 คน ออกหน่วยบริการตัดผม
ให้แก่นักเรียนและประชาชน ฟรี เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและประชาชนด้วย ณ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ต าบลพระลับ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 42 คน  

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ น าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 4 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 58 จ านวน 26 คน ออกหน่วยบริการตัดผม
ให้แก่นักเรียนและประชาชน ฟรี เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและประชาชนด้วย ณ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมพิทยาสรรค์ ต าบลดอนหัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 55 คน 

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ น าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 4 เดือน แผนกตัดผมชาย รุ่นที่ 58 จ านวน 25 คน ออกหน่วยบริการตัดผม
ให้แก่นักเรียนและประชาชน ฟรี เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและประชาชนด้วย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระเสริม ต าบลทุ่งกระเสริม อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 55 คน 

 2) โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการฝึกอาชีพ 

หลักสูตร 44 วัน และสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 60 วัน ให้แก่เยาวสตรี สตรีที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  ในพ้ืนที่จังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 420 คน เพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือ
หารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวสามารถรวมกลุ่มท างานในชุมชนไม่ต้องย้ายถิ่นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไป
ประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมเป็นผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพในการด ารงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยด าเนินกิจกรรม เช่น  

- วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อนโครงการ
สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคมกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ณ บ้านหนองแวงกลาง ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ผลจากการประชาคม ฝึกอบรมทักษะอาชีพในชุมชน “การทอผ้าสีธรรมชาติ” มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการจ านวน 30 คน  
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- วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อนโครงการ

สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคมกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพในชุมชน จ านวน 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ณ บ้านฝายหิน ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลจาก
การประชาคม ฝึกทักษะอาชีพในชุมชน “การทอผ้ามัดหมี่สีธรรมชาติ” ผู้สนใจร่วมโครงการจ านวน 30 คน  

กลุ่มท่ี 2 ณ บ้านนาสมบูรณ์ ต าบลนาข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผล
จากการประชาคม ฝึกทักษะอาชีพในชุมชน “การทอผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ทอมือสีธรรมชาติ” ผู้สนใจร่วมโครงการ
จ านวน 30 คน  

กลุ่มที่ 3 ณ บ้านฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือการด าเนินงานเชิงรุกใน
การประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะอาชีพในชุมชน แก่ผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ว่างงานและมีความ
สนใจทอผ้าเป็นส่วนใหญ่  

- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคม
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ พร้อมทั้งแนะน าบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน
และให้ความรู้ สถานการณ์การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีในชุมชน  ณ บ้านเนินลาด อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลจากการประชาคม ฝึกอบรมทักษะ
อาชีพในชุมชน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 32 คน  

- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคม
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ พร้อมทั้งแนะน าบทบาท ภารกิจ  ของหน่วยงาน
และให้ความรู้ สถานการณ์การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีในชุมชน  ณ บ้านนาเสถียร ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น   ผลจากการ
ประชาคม ฝึกอบรมทักษะอาชีพในชุมชน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 39 คน  

- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคม
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ พร้อมทั้งแนะน าบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน
รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และสอบประวัติเบื้องต้นพรอมทั้งติดตามความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ 
รายได้ของสมาชิก ตลาดจ าหน่าย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม แนวทางการแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป  ณ ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ และต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  

 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

12 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคม
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ พร้อมทั้งแนะน าบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน 
รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และสอบประวัติเบื้องต้นพรอมทั้งติดตามความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ 
รายได้ของสมาชิก ตลาดจ าหน่าย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม แนวทางการแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป ณ ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคม
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ณ บ้านวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผล
จากการประชาคม ฝึกอบรมทักษะอาชีพในชุมชน “ทอผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ” มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 30 คน  

- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคม
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ พร้อมทั้งแนะน าบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน 
รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และสอบประวัติเบื้องต้นของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ผลจากการ
ประชาคมครั้งนี้ กลุ่มมีความต้องการฝึกอาชีพ “การทอผ้าย้อมคราม” ณ ต าบลไร่ อ าเภอพรรณนานิคม 
จังหวัดสกลนคร  

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายจัดประชาคม
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพ พร้อมทั้งแนะน าบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน 
รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และสอบประวัติเบื้องต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุดเชียง ติดตามรายได้ของสมาชิก ตลาดจ าหน่าย รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคของกลุ่ม แนวทางการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ณ บ้านดง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น  

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ขับเคลื่อน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ื อด าเนินการ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร “การทอผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ” ณ บ้านนาสมบูรณ์ ต าบลนาข่า อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 คน และลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ประกอบอาชีพ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ าหน่ายและรายได้ของสมาชิกในพื้นที่  
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บ้านหนองหญ้าปล้อง อ าเภอมัญจาคีรี บ้านหนองแดง อ าเภอแวงใหญ่ และบ้านโคกสง่า 

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลูกค้าประจ ามารับผลิตภัณฑ์ ท าให้สมาชิกมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  
3) โครงการสนับสนุนประกอบอาชีพ 110 วัน 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการใน
พ้ืนที่จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคามได้สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรี
และครอบครัวและมีการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ จ านวน 150 คน โดยพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจการกลุ่ม ทั้งทักษะฝีมือและทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจและ
สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง และเป็นต้นทุน
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนในภูมิล าเนา และได้ด าเนินการ เช่น  

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพกลุ่ม 110 วัน ในพ้ืนที่ต าบล
คอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ ต าบลโนนทอง กลุ่มทอผ้าไหม ต าบล
โนนใหญ่ กลุ่มทอผ้าไหม ต าบลคอนฉิม รวม 3 พื้นที่ รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจ านวน 45 ราย 

- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพกลุ่ม 110 วัน ในการสอบ
ประวัติกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ บ้านดอนหญ้านาง ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านดอนหญ้านาง ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายจ านวน 15 ราย 

4) โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี 
การด าเนินการโครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี ใช้งบประมาณในการ

ขับเคลื่อนโครงการ 721,910 บาท ซึ่งด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมาย โดยได้
ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่ผ่านการรวมกลุ่มตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) 
และโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (100 วัน) จ านวน 50 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มละ 5 คน  
เพ่ือพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่สตรี อบรมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและทักษะกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ พัฒนาการออกแบบ Packaging และพัฒนาช่องทางการตลาด เพ่ือให้
กลุ่มอาชีพสตรีสามารถน าองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาการด าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด 
เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนในท้องถิ่นภูมิล าเนาของตนเอง ไม่ย้ายถิ่นฐานในการท างาน 
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   5) โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวประจ าปีงบประมาณ 2562 
(โรงเรียนครอบครัว)  

ได้ด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
ส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวแต่ละช่วงวัย ให้เยาวชนมีความเข้าใจในการสร้างครอบครัวในอนาคต สร้าง
องค์ความรู้ส าหรับครอบครัวใหม่ ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว สร้างความรักความเข้าใจ
ระหว่างสมาชิกของครอบครัว สร้างคุณค่าผู้สองอายุในครอบครัว ด าเนินกิจกรรม เช่น  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวชนากานต์ วรสิงห์ ต าแหน่ง นักสังคม
สงเคราะห์ปฏิบัติการ ด าเนินจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพที่ประสบปัญหาความไม่
เข้าใจกันในครอบครัว เพ่ือเสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
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   6) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันหญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานเบื้องต้นให้หญิงไทยในการที่จะมีคู่สมรสกับชาวต่างชาติ 
 2. เพ่ือให้หญิงไทยรู้จักหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือส่งต่อเมื่อประสบปัญหา อาทิ คลินิกหญิงไทยใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 3. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน ให้ลดความ
เสี่ยงในการย้ายไปต่างประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มสตรีอาสาสมัครในอ าเภอน าร่องในอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอหนองเรือ อ าเภอพระยืน 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา 
สตรีและผู้ที่สนใจ 4 อ าเภอ อ าเภอละ 100 คน รวมจ านวน 400 คน 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้ อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก อ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีประเด็นในการบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1) คลินิกหญิงไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางนโยบายของ
รัฐบาลไทย มีความห่วงใยต่อประชากรไทยทุกคน แม้ว่าจะไม่ได้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็ตาม 
โดยเฉพาะนโยบาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในภารกิจเพ่ือคนไทยในต่างประเทศ 
ซึ่งมีหญิงไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นสะไภ้ไทย – เขยฝรั่ง ที่อยู่ในประเทศแถบอเมริกาใต้  อเมริกา
เหนือ  แอฟริกา แถบยุโรป เอเชีย เขตโอเชียเนีย ดังนั้น “คลินิก สะใภ้ไทย – เขยฝรั่ง” ที่จังหวัดขอนแก่น จึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนเจตคติของครอบครัว และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการสมรส
หรือก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ถ้าประสบกับปัญหาความเดือดร้อนของสะใภ้ไทย – เขยฝรั่ง 
สามารถโทรจากต่างประเทศ (หมายเลข +66 99 130 1300) และแอพพลิเคชั่นไลน์ hotline 1300 ได้อีกด้วย 
ถ้าต้องการกลับมาประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมประสานกับ
กรมการกงสุล ที่จะให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้กลับมาเมืองไทย และช่วยเหลือด้านพัฒนาอาชีพ  
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2. การเตรียมความพร้อมในการสมรสและย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ต้องเข้าใจและทราบข้อดี ข้อเสีย 
ของการแต่งงานกับชาวต่างชาติ  

3. กฎหมายที่ควรรู้ในการสมรสกับชาวต่างชาติ ข้อกฎหมาย เรื่อง สิทธิ 13 ประการ 
1. มีสิทธิในการรับมรดกของสามี และลูกๆ 
2. มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย (ค่าทดแทน) จากเมียน้อยได้โดยไม่ต้องหย่า หรือจะหย่าก็ได้ 
3. มีสิทธิยึดถือความเป็นเมียหลวง แปลว่า หากผู้ชายมันเลว เราจะไม่หย่าก็ได้ ถือทะเบียนสมรส

เล่นๆ ไว้แบบนั้น หรือเรียกค่าหย่าก็ท าได้ 
4. ความผิดบางประเภทที่สามีภรรยาท าต่อกัน ไม่ต้องรับโทษนะ เช่น ลักทรัพย์ 
5. มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร 
6. มีสิทธิในการเรียกค่าเลี้ยงดูจากสามี เพราะสามีภรรยาต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน หากไม่เลี้ยงดู 

ภรรยามีสิทธิเรียกร้องตรงนี้ได้ 
7. มีสิทธิในการจัดการสินสมรส เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น สามีจะไปกู้เงินมั่วๆ ไม่ได้นะ ต้องให้

ภรรยายินยอมก่อน 
8. มีสิทธิใช้นามสกุลสามี ถ้าสามีเป็นคนตระกูลดัง การใช้นามสกุลสามี ถือว่าเป็นเกียรติมาก 
9. หากเป็นหญิงต่างชาติ มีสิทธิขอสัญชาติไทยได้ 
10. หากสามีรับราชการ ภริยามีสิทธิรับเงินที่ได้รับจากราชการ เช่น เงินสงเคราะห์บุตร เป็นต้น 

แต่ต้องดูว่าเค้าให้สิทธิอะไรบ้าง 
11. สิทธิในการเรียกร้องตามกฎหมาย ในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา 
12. มีสิทธิในความหึงหวง ข้อนี้อาจน าไปใช้ในคดีอาญาได้ เช่น การป้องกันตัวจากพวกชู้ หรือท า

ร้ายผู้อ่ืนเพราะบันดาลโทสะ ซึ่งต้องดูรายละเอียดคดี 
13. เมื่อมีการหย่า บางเคสจะมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพด้วย 

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ 
- การหย่ากับสามีคนชาวไทย 
- สินส่วนตัวและสินสมรส 
- สถานที่การจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ ข้อดี - ข้อเสียในการจดทะเบียนในประเทศไทยและ

ในต่างประเทศ 
- การเลือกสัญชาติ 
- การจัดการทรัพย์สินเช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ การรับมรดก เป็นต้น 
- การหย่ากับสามีชาวต่างประเทศ   
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ภาพกิจกรรม 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้  
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 
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ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น 
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ครั้ งที่  4 วันศุกร์ที่  2  สิ งหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก  

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี    
(ในพื้นที่ Social smart city จังหวัดขอนแก่น)  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีภูมิคุ้มกันตนเองไม่ตกเป็น
เหยื่อในกระบวนการค้าประเวณี ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  

2 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

3 เพ่ือขยายพ้ืนที่เครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ป้องกัน
ความรุนแรงในครอบครัวและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
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กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
พ้ืนที่ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และต าบลใหม่
นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ Social smart city จังหวัดขอนแก่น  

โดยจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (ในพื้นที่ Social 
smart city จังหวัดขอนแก่น)  

ครั้งที่ 1 ณ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 26 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนบ้านสวนหม่อนไคร่นุ่นวังหิน และ โรงเรียนหนองแวง
บวรวิทย์ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน  

ครั้งที่ 2 ณ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 28 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนโสกห้างศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน 

ครั้งที่ 3 ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น วันพุธ
ที่ 18 กันยายน 2562 มีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ต าบลใหม่นาเพียง เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 70 คน 

กิจกรรมประกอบด้วย 
1) บรรยาย “ความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวป้องกันได้” และบรรยายหัวข้อ 

“ปัญหาการค้าประเวณีและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ ในปัญหา 3 ประเด็น คือ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหา

การค้าประเวณีและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยได้ทราบว่าปัญหาต่าง ๆ คืออะไร เกิดข้ึนได้อย่างไร เช่น 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เกิดจากการพูด ด่าทอ จากค าไม่สุภาพ หรือ ไม่ดูแล ปล่อยปละละเลย เป็น
ต้น และการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยได้ทราบสาเหตุของการเกิดปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาด้วย ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณี จากการกระท าความรุนแรงในครอบครัว
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และเพ่ือให้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเฝ้าระวัง การ
ป้องกนัและร่วมแก้ไขช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  ไม่ให้เข้าสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความ
รุนแรงทุกรูปแบบ การค้าประเวณีและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม “ริบบิ้น
ขาว” เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาและขยายเครือข่ายในพ้ืนที่  

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย “จัดท าแผนกิจกรรม ชมรมริบบิ้นขาว การป้องกันความรุนแรง
ในครอบครัว” และ “การป้องกันการค้าประเวณี และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” 
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มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 12 คน ระดมความคิดเห็น เพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา 3 ประเด็น คือ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการค้าประเวณี และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัย และร่วมกันเสนอวิธีการหรือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ประเด็นอีกด้วย พร้อมทั้งเสนอกิจกรรม 
หรือ วิธีการที่จะขับเคลื่อน “ชมรมริบบิ้นขาว” โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ 
ประมวลภาพกิจกรรม 

ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงพิธีเปิด กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ 

น าเสนอปัญหา 3 ประเด็น และวิธีการ

แก้ไขปัญหา 

ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการ  
“ชมรมริบบิ้นขาว” 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
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ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น หาสาเหตุ 

และวิธีแก้ปัญหา 

ร่วมกันฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม 

ร่วมกันเลือกตั้งคณะกรรมการ 
“ชมรมริบบิ้นขาว” 

วิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์และ

หาแนวทางการแก้ไข (น้อง ๆ ร่วมกัน) 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
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ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นาเพียง วันพุธที่ 18 กันยายน 2562  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริการท้องถิ่น บรรยายให้ความรู้ 3 ประเด็นหลัก 

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นหาสาเหตุ 

และวิธีการแก้ปัญหา 3 ประเด็น 

ฟังบรรยายให้ความรู้ 

น าเสนอสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา ฟังสรุปการน าเสนอฯ 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
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กิจกรรมถอดบทเรียนแห่งความส าเร็จการอบรมสร้างวิทยากรแกนน าเพื่อขยายผลระดับพื้นที่ในการ
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยค้าประเวณี ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ในวัยรุ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขยายพื้นที่เครือข่าย) ในโรงเรียนระดับมัธยมพื้นที่        
Social smart city (one home) จังหวัดขอนแก่น และติดตามและประเมินผล 

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
 1) โครงการสร้างความตระหนักความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับการอบรมความตระหนักเห็นถึงความส าคัญถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
2. เพ่ือส่งเสริมความรักความเข้าใจระหว่างเพศตนเอง ต่างเพศ และเพศทางเลือกให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
3. เพ่ือส่งเสริมเกิดการการคุ้มครองและป้องกันสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ านวน 
40 คน นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ านวน 40 คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 80 คน  
การด าเนินงานตามโครงการ  

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มย่อย ได้แก่ การบรรยายพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 การสื่อสารการท าความเข้าใจระหว่างเพศ การตระหนักและเข้าถึงสิทธิ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การรู้จักหน่วยงานที่ช่วยเหลือส่งต่อเมื่อประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
   1) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ในวันที่ 20 
กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564 มาช่วงระยะหนึ่ง ซึ่งสถานการณ์
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านอ่ืน 
ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในปัจจุบันและอนาคต มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต การก าหนดทิศทางและแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจาก
เพศโดยก าเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
และเพื่อให้เกิดกระบวนการท างานในเชิงยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการทบบวน ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการอย่างมีระบบ น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลเพ่ือ
วัดความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่าง 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
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แท้จริง โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 รวมทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนด าเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ฯ ให้กับบุคลากรทราบ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง  

ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการ มีดังนี้ มีการทบทวน และจัดท ายุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีการจัดท าแผนงาน/
โครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 และได้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ 
น าไปสู่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น มียุทธศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์ พม. ตามบทบาท
ภารกิจ โดยค านึงถึงความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น มากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่าง
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สค. ส่วนที่ 2 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   ทัง้สิ้น  33,051,727.75  บาท 
ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ทั้งสิ้น  33,051,727.75  บาท 
คงเหลืองบประมาณ    ทั้งสิ้น  0.00    บาท 
 
การเบิกจ่าย คิดเป็น  100 เปอร์เซ็นต์ 
 
รายละเอียดงบประมาณ   

ล าดับที่ รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
1 งบบุคลากร 3,959,984.75 3,959,984.75 100.00 
2 งบด าเนินงาน 21,508,043.00 21,508,043.00 100.00 
3 งบลงทุน 1,985,700.00 1,985,700.00 100.00 
4 งบเงินอุดหนุน 5,598,000.00 5,598,000.00 100.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,051,727.75 33,051,727.75 100.00 
ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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21,508,043.00
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5,598,000.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เบกิจ่าย ได้รับจดัสรร

ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

29 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการฝึกทักษะอาชีพเพ่ือให้สตรีและ
บุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และบุคคลทั่วไป ให้มี
อาชีพ มีงานท า มีรายได้ พ่ึงพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความมั่นคง ยั่งยืน  โดยรับผิดชอบในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดกาฬสินธุ์  2) จังหวัดขอนแก่น  3) จังหวัดชัยภูมิ  4) 
จังหวัดบึงกาฬ  5) จังหวัดมหาสารคาม  6) จังหวัดสกลนคร  7) จังหวัดเลย  8) จังหวัดหนองคาย  9) จังหวัด
หนองบัวล าภู  และ 10) จังหวัดอุดรธานี  

ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ผ่าน
โครงการทั้งหมด ดังนี้ 1) พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน 2) โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว (104 วัน) 3) โครงการสนับสนุนประกอบอาชีพ 110 วัน และ 4) โครงการเสริมสร้างโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจแก่สตรี 5) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 6) โครงการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวประจ าปีงบประมาณ 2562 (โรงเรียนครอบครัว) 7) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
หญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ 8) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (ใน
พ้ืนที่ Social smart city จังหวัดขอนแก่น) โดยแยกเป็นประเภทการให้บริการในสถาบัน และนอกสถาบัน 
ดังนี้  

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน (ในสถาบัน) 
โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการฝึก

อาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ เด็ก สตรีและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประสบปัญหาทาง

สังคม ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัด

สกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยด าเนินการฝึกทักษะอาชีพในสถาบัน ผ่านหลักสูตรการ

ฝึกอบรม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร 1 เดือน หลักสูตร 4 เดือน หลักสูตร 6 เดือน และมีสวัสดิการที่จัดให้ฟรี 

เช่น อาหาร 3 มื้อ อุปกรณ์การฝึกอบรม ชุดเครื่องแบบที่ใช้ในการฝึกอบรม ของใช้ประจ าตัวที่จ าเป็น ที่พัก

ส าหรับสตรี เป็นต้น จ านวน 335 คน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการฝึกทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐาน สามารถ

น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการด ารงชีวิตทั้งด้าน เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเลี้ยงดู

ตนเอง ครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

30 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

สถิติการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 
 
หลักสูตร 1 เดือน รุ่นที่ 58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 
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สถิติการพฒันาทกัษะอาชีพแกส่ตรีและครอบครัวในสถาบนั ปีงบประมาณ 2562

จบหลกัสตูร มีงานท า ศกึษาต่อ

การสานตะกร้า

จากเส้นพลาสติก 

การแปรรูป

ผลิตภัณฑจ์ากผ้า 

ตัดเย็บเสื้อผ้า 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

31 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 
 
หลักสูตร 1 เดือน 

หลักสูตร จบหลักสูตร มีงานท า ศึกษาต่อ 
เบเกอรี่ ชา กาแฟ 151 100 51 
ขนมไทย (ลดเรียนเพ่ิมรู้) 45 0 45 
อาหารไทย 4 ภาค 27 25 2 
เสริมสวยสตร ี 26 20 6 
การจัด ตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ 42 5 34 
สระ ไดร์ รีด ยืดผม ท าสีผม 50 29 21 
แต่งหน้า เกล้าผม ท าเล็บ เพ้นท์เล็บ 32 32 0 
การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 51 16 35 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 62 18 44 
ตัดเย็บเสื้อผ้า 12 12 0 

รวม 498 260 238 
 
อัตราเฉลี่ยการมีงานท า ของหลักสูตร 4 เดือน 

 

อัตราเฉลี่ยการมีงานท า

มีงานท า ศึกษาต่อ

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

52.20 % 47.80 % 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

32 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
หลักสูตร 4 เดือน  

หลักสูตร จบหลักสูตร มีงานท า ศึกษาต่อ 
ตัดผมชาย 62 58 4 

รวม 62 58 4 
 
อัตราเฉลี่ยการมีงานท า ของหลักสูตร 4 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

94%

6%

อัตราเฉลี่ยการมีงานท า

มีงานท า ศึกษาต่อ

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

33 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
หลักสูตร 6 เดือน 

หลักสูตร จบหลักสูตร มีงานท า ศึกษาต่อ 
บริการโรงแรม 11 11 0 
โภชนาการ 26 23 3 
เสริมสวยสตร ี 74 63 11 
ตัดเย็บเสื้อผ้า 9 9 0 
นดแผนไทยและอบสมุนไพร 48 48 0 
พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก 9 9 0 

รวม 177 14 163 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

34 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

หลักสูตร 6 เดือน 
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สถิติการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562

จบหลกัสตูร มีงานท า ศกึษาต่อ

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

35 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครอบครัว  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมการรวมกลุ่ม พื้นที่ด าเนินการ จ านวน/คน 
1 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านหนองแวงกลาง ต.โคกสง่า อ.

พล จ.ขอนแก่น 
30 

2 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านหนองแวง ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี 

30 

3 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ต.โนนข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 

30 

4 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านเนินลาด ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วย
เม็ก จ.กาฬสินธุ์ 

30 

5 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 30 
6 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 30 
7 การตัดเย็บเสื้อผ้า ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 30 
8 การตัดเย็บเสื้อผ้า ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 30 
9 ทอผ้าถุง ต.ขามป้อม อ.เปลือยน้อย จ.

ขอนแก่น 
30 

10 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 30 
11 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 30 
12 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 30 
13 ทอผ้าถุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.

กาฬสินธุ์ 
30 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

36 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครอบครัว  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมการรวมกลุ่ม พื้นที่ด าเนินการ จ านวน/คน 
14 การทอผ้ามัดหมี่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.

หนองบัวล าภู 
30 

15 การตัดเย็บเสื้อผ้า ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 30 
16 การทอผ้าย้อมคราม ต.ไร่ อ.พระนานิคม จ.สกลนคร 30 
17 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านกุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 30 
18 การตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านพระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 30 
19 การทอผ้าไหม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 30 
20 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านเกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30 
21 การตัดเย็บกางเกงผ้าฝ้าย บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน 

จ.หนองคาย 
30 

22 การทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ บ้านโนนแสงทอง อ.เฝ้าไร่ จ.
หนองคาย 

30 

23 การตัดเย็บเสื้อผ้า ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 30 
24 การทอผ้าฝ้าย ต.เชี้ยงกลม อ.ปากชม จ.เลย 30 
25 การทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ต.ป่าแฝก อ.พระเจริญ จ.บึงกาฬ 30 
26 การทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 30 
27 การทอผ้าคลุมไหล่ ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 30 
28 การตัดเย็บเสื้อผ้า ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.

มหาสารคาม 
30 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

37 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

การด าเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 

 

 

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมการรวมกลุ่ม พื้นที่ด าเนินการ จ านวน/คน 
1 กลุ่มการท าไม้กวาดดอกหญ้า บ้านโปร่งแค อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 15 
2 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 15 
3 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 15 
4 กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านนาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบัวล าภู 
15 

 
 
 

จังหวักกาฬสินธุ์ 6%

จังหวัขอนแก่น
53%

จังหวัดชัยภูมิ 3%

จังหวัดบึงกาฬ  5%

จังหวัดมหาสารคาม  8%

จังหวัดสกลนคร 5%
จังหวัดเลย 5%

จังหวัดหนองคาย 5%

จังหวัดหนองบัวล าภู 5%
จังหวัดอุดรธานี

5%

เปอร์เซ็นต์การด าเนินการในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10 จงัหวดั ที่รับผิดชอบ

จงัหวกักาฬสนิธุ์ จงัหวขัอนแก่น จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดับงึกาฬ  จงัหวดัมหาสารคาม  

จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดัอดุรธานี

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอยีดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

38 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

 

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมการรวมกลุ่ม พื้นที่ด าเนินการ จ านวน/คน 
5 กลุ่มทอเสื่อกก ต.โนนน้ าเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 15 
6 กลุ่มทอผ้าไหม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 15 
7 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 15 
8 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านดอนหญ้านาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 15 
9 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ บ้านกุดเชียงมี อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 15 
10 การทอผ้าฝ้าย บ้านเกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  15 
11 กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านร่องแสนค า อ.เกษตรสมบูรณ์         

จ.ชัยภูม ิ
15 

12 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 15 
13 กลุ่มสานกระติบข้าว ต.จอมทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 15 
14 กลุ่มสานตะกร้าหวาย ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 15 
15 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 15 
16 กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่ ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 15 
17 กลุ่มทอผ้าไหม ต.นาดี อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 15 
18 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ต.กู่แก้ว อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 15 
19 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 15 
20 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก บ้านหนองอิอู อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  15 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

39 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

การด าเนินโครงการสนับสนนุการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน คิดเป็นร้อยละ 
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25%

เปอร์เซ็นต์การด าเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ที่รับผิดชอบ

จงัหวดักาฬสนิธุ์ จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดับงึกาฬ  จงัหวดัมหาสารคาม  

จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดัอดุรธานี

ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่ 3 

รายละเอียดการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

40 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหางาน 
รุ่นที่ 59 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562  ณ หอประชุมรัตนะ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ส่วนที่ 4 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

41 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวประจ าปีงบประมาณ 2562 (โรงเรียนครอบครัว) 
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กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

42 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันหญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น  

  
 

43 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (ในพื้นที่ Social smart city 

จังหวัดขอนแก่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


