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ประวัติความเป็นมา  
 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2536 อนุมัติให้กรมประชาสงเคราะห์ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ด าเนินการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพค้าประเวณี โดยใช้รูปแบบ
การสงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวสตรี เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ให้จัดการหางานให้ท าในสถานที่และ
รายได้ที่ เหมาะสม ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ได้คัดเลือก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่  10 ต าบลทรายขาว         
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (พ้ืนที่นิคมโรคเรื้อน) จ านวน 54 ไร่ 3 งาน 89 
ตารางวา เป็นพ้ืนที่ตั้งหน่วยงาน ได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย” สังกัด    
กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แต่เนื่องด้วย
บทบาทภารกิจมีลักษณะของการสงเคราะห์ด้วยจึงขอใช้ชื่อเป็น  “ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 
จังหวัดเชียงราย”แทน เริ่มด าเนินการฝึกอบรมครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538  และมีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ (นายอ าพล  สิงหโกวินท์)     
ในขณะนั้น 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ
สตรี จังหวัดเชียงราย จึงได้โอนย้ายไปสังกัดส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มี
บทบาทภารกิจหลัก คือ การฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและเยาวสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม ให้มีอาชีพ มี
รายได ้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเอง  
  ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีค าสั่งที่ 1688/2550 เรื่องปรับปรุงอ านาจหน้าที่และ
จัดตั้ง ส านัก กอง เป็นการภายใน ให้มีการจัดตั้งส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก แยกจากส านัก
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงเด็ก ซึ่งศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ทั้ง ๘ แห่ง ได้ถูกโอนย้ายไป
สังกัดส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก ขณะเดียวกัน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จังหวัด
เชียงราย ได้ขอเปลี่ยนมาใช้ชื่อเดิมที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งในครั้งแรก คือ “ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัด
เชียงราย” ในการด าเนินงาน 
  กระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) มี
การแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น 2 ส านัก 5 กรม โดย
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ได้โอนย้ายไปสังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย” นับแต่
นั้นเป็นต้นมา  
  

การติดต่อ  
 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5372 3950   หมายเลขโทรสาร 0 5395 8055 
เว็บไซด์  www.vtw-cr.go.th   E-mail : info@vtw-cr.go.th 
Facebook : Soonsatreechiangrai  
   
 

http://www.vtw-cr.go.th/
mailto:info@vtw-cr.go.th
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แผนผังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 
 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เลขท่ี 10 หมู่ที่ 10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120  
 ติดถนนพหลโยธินฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศใต้ประมาณ 31 กิโลเมตร  
  พ้ืนที่ 54 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา  
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ยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  
(2560-2564)  
 
 

วิสัยทัศน์ :   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว  
       ให้เสมอภาคและมั่นคง  
ค่านิยมองค์กร  :  มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม  
พันธกิจ :  

1. จัดบริการสวัสดิการสังคม และด าเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บ าบัด 
ฟ้ืนฟู พัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัว หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี  

2. พัฒนาวิชาการ ระบบและรูปแบบการให้บริการสวัสดิการ และก าหนดมาตรฐาน การคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้า
ประเวณี  

3. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีการฝึกอาชีพ        
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหา
ทางสังคม ผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

4. ก าหนดมาตรการ กลไกในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

5. จัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

เป้าประสงค์ :  
1   . เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย  
2   . สตรีและครอบครัวมีศักยภาพและสถานภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

3   . ผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณีได้รับการคุ้มครอง และจัด 
      สวัสดิการสังคม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  
 1  .ร้อยละ ของกลุ่มเป้าหมายมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85  
 2   . ร้อยละสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 70  

3 .  ร้อยละผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณีได้รับการคุ้มครอง             
      และจัดสวัสดิการสังคม ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพอย่างย่ังยืน 
 เป้าประสงค์  สตรีและครอบครัวได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ   
   กลยุทธ์  1 ( ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย  
    2 ( ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ  
    3 ( ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพให้ได้รับมาตรฐานสินค้า 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 เป้าประสงค์  สร้างความเข้มแข็งและการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
   กลยุทธ์  1 ( สร้างความตระหนักรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ  
    2 ( สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การคุ้มครองและจัดสวัสดิการให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ได้รับ 
  ผลกระทบจากการค้าประเวณี 
เป้าประสงค์    การคุ้มครองและจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
  กลยุทธ์  1 ( การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีองค์ความรู้ด้านการ 
       ค้าประเวณี  
   2 ( มีมาตรการในการด าเนินงานการคุ้มครองและจัดสวัสดิการ  

      
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ   
 เป้าประสงค์  องคก์รมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพในการให้บริการประชาชน  
   กลยุทธ์  1 ( ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    2 ( มีมาตรฐานในการด าเนินงานและการให้บริการ  
    3 ( การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
    4 ( การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท างานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
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ยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาชีพอย่างยั่งยืน 
 

สตรีและครอบครัวไดร้ับ
การพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพ   

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แก่กลุ่มเป้าหมาย  
 

1) ร้อยละของสตรีที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น  

70% 70% 80% 80% 80% กลุ่มส่งเสรมิการจดั
สวัสดิการฯ   

2) ร้อยละของสตรีที่จบหลักสูตร
การฝึกอาชีพมีงานท า 

80% 80% 85% 85% 85% กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้ฯ 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพ  

3) ร้อยละของกลุ่มเปา้หมายไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพ  

80% 85% 85% 90% 90% กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้ ฯ 

3. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพ
ให้ได้รับมาตรฐานสินค้า 

4) จ านวนกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินคา้  

2 3 4 5 6 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
สวัสดิการฯ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

สร้างความเข้มแข็งและ
การขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ  

1. สร้างความตระหนักรู้
ด้านความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  

5) ร้อยละของผู้ใช้บริการไดร้ับ
การฝึกอบรมเรื่องสิทธิ บทบาท
หญิงชาย ครอบครัว และความ
เสมอภาคระหว่างเพศ  

- 70% 75% 80% 85% -กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้ ฯ 
-กลุ่มส่งเสรมิการจดั
สวัสดิการฯ   

2. สร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัว 

6) จ านวนโรงเรียนครอบครัว  - 1 1 1 1 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
สวัสดิการฯ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การคุ้มครองและจดั
สวัสดิการให้ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมหรือผู้
ได้รับผลกระทบจาก       
การค้าประเวณ ี

การคุ้มครองและจดั
สวัสดิการอย่างเหมาะสม
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
 

1. การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายใหม้ ี
องค์ความรู้ด้านการ
ค้าประเวณ ี

7) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมี   
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
เพิ่มขึ้น  

- - 70% 75% 80% กลุ่มแผนงานและวิชาการ  

2. มีมาตรการในการ
ด าเนินงานการคุม้ครอง
และจัดสวัสดิการ  

8) จ านวนมาตรการในการ
ด าเนินงานการคุม้ครองและการ
จัดสวสัดิการ  

- 1 2 2 2 -กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้ ฯ 
-กลุ่มส่งเสรมิการจดั
สวัสดิการฯ   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีคุณภาพ   

องค์กรมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

1. ส่งเสริมการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้  
   

9) จ านวนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว (Learning Center)  

- - 1 1 2 กลุ่มแผนงานและวิชาการ 

10) จ านวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กร  

1 1 1 1 1 กลุ่มแผนงานและวิชาการ  

2. มีมาตรฐานในการ
ด าเนินงานและการ
ให้บริการ 

11) ร้อยละการด าเนินงานผ่านเกณฑ์
ประเมินดัชนีคุณภาพตามมาตรฐาน
การด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัวฯ  

- - 70% 75% 80% ทุกกลุ่ม/ฝ่าย 

3. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

12) ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

- - 75% 80% 85% ฝ่ายบรหิาร 

4. การประชาสมัพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท างานของศูนย์
เรียนรูฯ้ 

13) จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

- - 2 2 2 กลุ่มแผนงานและวิชาการ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

1. การส่งเสริมให้สตรีมีความ
ม่ันคงในทุกมิติ   

2 . การส่งเสริมให้ครอบครัวมีความม่ันคง
ในทุกมิต ิ 

3 . การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
4 . การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

กร
มก

ิจก
าร

สต
รแี

ละ
สถ

าบ
ัน

คร
อบ

คร
ัว 

 

ศูน
ย์เ

รีย
นร

ู้กา
รพ

ัฒ
นา

สต
รแี

ละ
คร

อบ
คร

ัว 
จัง

หว
ัดเ

ชีย
งร

าย
 

 1. ส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ
อย่างยั่งยืน 

2 . ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

3 . การคุ้มครองและจัดสวสัดิการให้ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก

การค้าประเวณ ี
4 . การบริหารจัดการองค์กร 

อย่างมีคุณภาพ   

สตรีและครอบครัวได้รับการพัฒนา
ทักษะดา้นอาชีพ 

สร้างความเข้มแข็งและการขับเคลื่อน
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

การคุ้มครองและจัดสวัสดกิารอย่าง
เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

องคก์รมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

1.ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียง 

2 . สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย   

3 . ผนึกก าลังทางสังคมเป็นเป็นกลไกใน
การพัฒนาสังคม  

4 . บริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 

กร
ะท

รว
งก

าร
พัฒ

นา
สัง

คม
แล

ะ
คว

าม
มั่น

คง
ขอ

งม
นุษ

ย ์
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แผนงานและโครงการประจ าปี 2561 
 
โครงการ /กิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ฯ  610 คน              กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้ฯ 
2. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต              กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้ฯ  
3. สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  17 รุ่น /510 คน              กลุ่มส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคมฯ  
4. สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  120 คน              กลุ่มส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคมฯ  
5. เสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี  50 คน              กลุ่มส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคมฯ 
6. อบรมสิทธิบทบาทหญิงชาย  
  - ในสถาบันฯ  
  - ในชุมชน  

 
200 คน  
240 คน  

             
กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้ฯ  
กลุ่มส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคมฯ 

7. โรงเรียนครอบครัว               กลุ่มส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคมฯ 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหสัเครือข่าย
แก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว  

100 คน              กลุ่มแผนงานและวิชาการ 

9. การจัดการความรู้ (KM)  1 เรื่อง              กลุ่มแผนงานและวิชาการ 
10. พัฒนาบุคลากร  บุคลากรของศูนย์ฯ              ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป  
11. การประชาสัมพันธ์               กลุ่มแผนงานและวิชาการ 
12. ทบทวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่องค์กรแห่ง
คุณภาพ  

บุคลากรของศูนย์ฯ              กลุ่มแผนงานและวิชาการ 
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โครงสร้างตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กลุ่มแผนงานและวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ  
กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและ

ครอบครัว  

1 . ด าเนินการอ านวยการ
บริหารงานทั่วไป งานสารสนเทศ 
งานธุรการ งานอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ และการบริหารงาน
บุคคล  
2 . งานการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน-

บัญชี และการบริหารงบประมาณ  

3 . ประสานการด าเนินงาน
ระหว่างส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น  
4 . ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่หน้าที่ของ

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
 
 
 

1 . ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการ การจัดท า
แผนงานและแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
2 . ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 

สถานการณ์ในระดับพ้ืนท่ีและของผู้ใช้บริการเพ่ือ
ประกอบการจัดท ารายงานและกรอบนโยบาย  
3 . สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีกับประชาชน

โดยผ่านสื่อท่ีเหมาะสม  
4 . ก ากับดูแล นิเทศและติดตามประเมินผล        

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน /โครงการ  
5 . งานด้านการประชาสัมพันธ์ ผลงานและบริการ

ของหน่วยงาน 
6 . ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าและก ากับดูแลมาตรฐาน

การให้บริการของหน่วยงาน  
7 . เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและ

ครอบครัวระดับเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
8 . ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้

ด้านอาชีพ ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯลฯ  
9 . หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1 . ก าหนดรูปแบบ วิธีการจดักิจกรรม /โครงการ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวที่
เหมาะสม และความต้องการของผู้รับบริการ 
2 . การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ ก าหนด

หลักสตูร สื่อการเรียนรู้ การสงเคราะห์และ
คุ้มครอง 
สวัสดภิาพแก่กลุม่เป้าหมาย 
3 . ด าเนินงานกิจกรรม /โครงการตา่ง ๆ เพื่อ

เสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่สตรีและครอบครัว 
ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสนับสนุน
เครือข่ายสตรีในชุมชนพื้นที่เป้าหมายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสตรีและครอบคร ัว  
4 . ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือใน

การปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจและตอนบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
5 . หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

1 . ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้มและความเสี่ยงจากสถานการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อก าหนดวิธีการและ ให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์  
2 . ด าเนินการและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง 

แก้ไข เยียวยา บ าบัด ฟ้ืนฟู พัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาทางสังคม ตามหลักการ
สังคมสงเคราะห์ 
3 . ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินงานกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันปัญหาทีอาจเกิดขึ้นในชุมชน รวมท้ังสร้างความ
ตระหนักให้แก่ชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหา 
4 . สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายใน

ระดับพื้นท่ีในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุ และประสานการช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการท่ีประสบปัญหา  
5 . สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสตรี ครอบครัว 

และชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี สิทธิและบทบาท
สตรี การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ การป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการ  ค้าประเวณี  
6 . หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้ฯ 



โครงสร้างบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
 
 
 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป กลุ่มแผนงานและวิชาการ 
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาอาชีพ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่สตรีและครอบครัว 
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ชาย, 13, 33% 

หญิง, 26, 67% 

จ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน  
 

 
 
จ านวนบุคลากรแยกตามประเภท  
 

 
 
 

บุคลากรแยกตามเพศ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริหารงานทั่วไป, 
17 

แผนงานและ
วิชาการ, 5 

ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาอาชีพ, 

11 
ส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแก่
สตรีและครอบครัว 
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ 

ชาย  12 คน  92.3% 
เพศทางเลือก 1 คน  7.7% 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 
4,050,410.23 

 
4,050,410.23 

 
0 

100.00 

2. งบด าเนินงาน  
 

18,680,704.00 
 

18,680,703.39 0.61 100.00 

3. งบลงทุน  
 

2,393,700.00 2,393,700.00 0 100.00 

4. งบอุดหนุน  3,056,000.00 3,056,000.00 0 100.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  28,180,814.23 28,180,813.62 0.61 100.00 
 
 

 
 
 
 
 
 

   - ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ, 
4,050,410.23, 

14% 

2. งบด าเนินงาน , 
18,680,704.00, 

66% 

3. งบลงทุน , 
2,393,700.00, 

9% 

4. งบอุดหนุน , 
3,056,000.00, 

11% 
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189 

48 

445 

0 200 400 600

6 เดือน  

3 เดือน  

1 เดือน  

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเสี่ยงในสถาบันฯ   
 
* จ านวนเป้าหมาย 610 คน  
* ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตรมีงานท า 
* ผลลัพธ์ความส าเร็จ  : ร้อยละ 96.04 ของกลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตรมีงานท า 
 
การฝึกอบรมอาชีพในสถาบันฯ  
 
ข้อมูลแสดง : จ านวนผู้เข้ารับการอบรมแยกตามหลักสูตร (ข้อมูลรับเข้า)  
 

 
 

ข้อมูลแสดง: จ านวนผู้เข้ารับการอบรมแยกตามวิชาที่เข้าอบรม (ข้อมูลรับเข้า) 
 หลักสูตร 6 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตร รุ่นที่ 45 (1) รุ่นที่ 46 (2) รวม  
(คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

6 เดือน  90 47.62 99 52.38 189 
3 เดือน 24 50.00 24 50.00 48 
1 เดือน  239 53.71 206 46.29 445 
รวม  353 51.76 329 48.24 682 

หลักสูตร
วิชา 

รุ่นที่ 45 (1) รุ่นที่ 46 (2) รวม  
(คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ดูแล
ผู้สูงอายุและ
เด็กเล็ก  

20 37.04 34 62.96 54 

โรงแรมและ
บริการ 

16 47.06 18 52.94 34 

การตัดเย็บ
เสื้อผ้า 

22 48.89 23 51.11 45 

เสรมิสวย
สตร ี

32 57.14 24 42.86 56 

รวม  90 47.62 99 52.38 189 

54 
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 หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน  

 
  หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลแสดง : ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ข้อมูลรับเข้า) 
 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแยกตามเพศ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

24 

0 10 20 30

รุ่นที่ 45 

รุ่นที่ 46 
หลักสูตร

วิชา 
รุ่นที่ 45 (1) รุ่นที่ 46 (2) รวม  

(คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย  

24 50.00 24 50.00 48 

รวม  24 50.00 24 50.00 48 

หลักสูตร
วิชา 

รุ่นที่ 45 (1) รุ่นที่ 46 (2) รวม  
(คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

นวดสปา 15 100.00 0 0 15 
สักคิ้ว 3 มิต ิ 13 100.00 0 0 13 
การท ากาแฟ
และผสม
เครื่องดื่ม 

16 42.11 22 57.89 38 

ขนมไทย 9 12.86 61 87.14 70 
นวดไทยเพื่อ
สุขภาพ 

31 43.66 40 56.34 71 

ตัดผมชาย 95 80.51 23 19.49 118 
คลินิกผ้า 60 50.00 60 50.00 120 
รวม  239 53.71 206 46.29 445 

หลักสูตร รุ่นที่ 45 (1) รุ่นที่ 46 (2) รวม  
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง 

6 เดือน 8 82 13 86 189 
3 เดือน 1 23 1 23 48 
1 เดือน  63 176 12 194 445 
รวม  72 281 26 303 682 

15 

13 
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 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมแยกตามช่วงอายุ  
ช่วงอายุ หลักสูตร รวม 

6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 
15-24 ปี 131 3 57 191 
25-34 ปี 39 13 110 162 
35-44 ปี 16 22 129 167 
45 -60 ปี 3 10 149 162 

รวม  189 48 445 682 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแยกตามสถานภาพ 

สถานภาพ หลักสูตร รวม 
6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 

โสด 150 25 178 353 
สมรส 34 19 196 249 
หย่า 4 3 42 49 
หม้าย 1 1 29 31 

รวม  189 48 445 682 
 
 
 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแยกตามระดับการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

หลักสูตร รวม 
6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 

ไม่ได้เรียน 0 0 46 46 
ประถมศึกษา 23 0 96 119 
ม.3 87 10 88 185 
ม.6/ปวช. 60 24 98 182 
ปวส./อนุปริญญา 6 2 42 50 
ปริญญาตรี  13 12 72 97 
ปริญญาโท 0 0 3 3 

รวม  189 48 445 682 
 
 
 
 

15-24 ปี, 
191, 28% 

25-34 ปี, 
162, 24% 

35-44 ปี , 
167, 24% 

45-60 ปี, 
162, 24% 

โสด, 353, 
52% สมรส, 

249, 36% 

หย่า, 49, 
7% 

หม้าย, 31, 
5% 

ไม่ได้เรียน, 
46, 7% 

ประถมศึกษา, 
119, 18% 

ม.3, 185, 
27% 

ม.6/ปวช., 
182, 27% 

ปวส./
อนุปริญญา, 

50, 7% 

ปริญญาตรี , 
97, 14% 

ปริญญาโท, 
3, 0% 
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ไทย, 661 

ลซูี, 2 

ลาหู่, 3 

ลาว, 2 
อาข่า, 7 

พม่า, 1 

ไทยใหญ่ , 4 ไม่ปรากฏ

สญัชาต,ิ 1 

ไม่ระบสุญัชาต,ิ 

1 

ไทย, 585, 
86% 

ชาติพันธุ,์ 
97, 14% 

 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแยกตามพ้ืนที่อาศัยรายภาค 
ภาค หลักสูตร รวม 

6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 
เหนือ 186 37 422 645 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 7 2 11 
กลาง 0 2 17 19 
ใต้ 1 2 4 7 

รวม  189 48 445 682 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแยกตามสัญชาติ 

สัญชาติ หลักสูตร รวม 
6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 

ไทย 173 48 440 661 
ลีซู 2 0 0 2 
ลาหู่ 2 0 1 3 
ลาว 2 0 0 2 
อาข่า 5 0 2 7 
พม่า 0 0 1 1 
ไทยใหญ่  3 0 1 4 
ไม่ปรากฏสญัชาต ิ 1 0 0 1 
ไม่ระบุสญัชาต ิ 1 0 0 1 

รวม  189 48 445 682 
 
 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมแยกตามเชื้อชาติ  

เชื้อชาติ หลักสูตร รวม 
6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 

ไทย 148 47 390 585 
ชาติพันธุ์ 41 1 55 97 

รวม  189 48 445 682 
 
 
 
 
 

เหนือ 
645 
94% 

ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

2% 

กลาง 
3% 

ใต้ 
1% 
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ข้อมูลแสดง : จ านวนผู้จบการฝึกอบรมอาชีพและมีงานท า  
 

รุ่นที่ 45 (1/2562)  
 

หลักสูตร ส าเร็จการ
อบรม 

มีงานท า ศึกษาต่อ อาชีวบ าบัด 
คน ร้อยละ คน ร้อย

ละ 
คน ร้อย

ละ 
หลักสูตร 6 เดือน         
พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
เล็ก  

19 19 100.00     

โรงแรมและบริการ 15 12 80.00 3 20.00   
การตัดเย็บเสื้อผ้า 15 14 93.33   1 6.67 
เสริมสวยสตร ี 30 30 100.00     
หลักสูตร 3 เดือน         
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 23 23 100.00     
หลักสูตร 1 เดือน         
นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 28 28 100.00     
สักคิ้ว 3 มิติ  12 12 100.00     
การท ากาแฟและผสมเครื่องดื่ม 16 10 62.50 5 31.25 1 6.25 
ขนมไทย 6 6 1000.00     
นวดสปา  15 15 100.00     
ตัดผมชาย 55 55 100.00     

รวม 219 209 95.43 8 3.65 2 0.92 
 
หลักสูตรที่จัดท า MOU ร่วมกับเรือนจ ากลางเชียงราย  
ตัดผมชาย 40     40 100.00 
คลินิกผ้า 60     60 100.00 

รวม 100     100 100.00 
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รุ่นที่ 46 (2/2562)  
 

หลักสูตร ส าเร็จการ
อบรม 

มีงานท า ศึกษาต่อ อาชีวบ าบัด 
คน ร้อยละ คน ร้อย

ละ 
คน ร้อย

ละ 
หลักสูตร 6 เดือน         
พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
เล็ก  

33 32 96.97 1 3.03   

โรงแรมและบริการ 13 12 92.31 1 7.69   
การตดัเย็บเสื้อผ้า 19 19 100.00     
เสริมสวยสตร ี 20 14 70.00 6 30.00   
หลักสูตร 3 เดือน         
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 17 17 100.00     
หลักสูตร 1 เดือน         
นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 40 40 100.00     
สักคิ้ว 3 มิติ  -       
การท ากาแฟและผสมเครื่องดื่ม 12 12 100.00     
ขนมไทย 61 61 100.00     
นวดสปา  -       
ตัดผมชาย 21 21 100.00     

รวม 236 228 96.61 8 3.39   
รวมทั้งสิ้น  455 434 96.04 16 3.52 2 0.44 

 
หลักสูตรที่จัดท า MOU ร่วมกับเรือนจ ากลางเชียงราย  
คลินิกผ้า 60     60 100.00 

รวม 60     60 100.00 
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปรับสภาพและละลาย
พฤติกรรม 

กิจกรรมไหว้ครู 

กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพสาขาอ่ืน กิจกรรมทัศนศึกษา  

กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมอบรมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

กิจกรรมป้องกันตัวจากภัยทางสังคม กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ แนะแนวการท างาน 
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ชาย, 32 

หญิง, 
477 

เพศ
ทางเลือ… 

ผลการด าเนินงานโครงการอบรมอาชีพในชุมชน  
 1. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  
  

* จ านวนเป้าหมาย 17 กลุ่ม /510 คน   
* ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละ 70-ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่ก าหนดมีงานท า 
* ผลลัพธ์ความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของกลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตรมีงานท า 
 
ข้อมูลแสดง  : ผู้เข้ารับการอบรมแยกตามเพศ  

 

 
ข้อมูลแสดง: ช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรม  

ช่วงอายุ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 4 0.78 
21 – 30 ปี 49 9.61 
31 – 40 ปี 70 13.73 
41- 51 ปี 115 22.55 
51 – 60 ปี 140 27.55 
60 ปี ขึ้นไป 132 25.88 

รวม 510 100.00 
 
 
ข้อมูลแสดง : พ้ืนที่ด าเนินงาน  
 พ้ืนที่  จ านวน(คน) ร้อยละ 
เชียงราย 180 35.30 
พะเยา 150 29.42 
แพร่ 60 11.76 
น่าน 60 11.76 
อุตรดิตถ์  60 11.76 

รวม 510 100.00 
  
 
 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 32 6.27 
หญิง 477 93.53 
เพศทางเลือก 1 0.20 

รวม 510 100.00 
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ล าดับที่ กลุ่มอาชีพ สินค้า /ผลิตภัณฑ์/บริการ  
1 กลุ่มสตรีบ้านแก่นใต้ ม.5 ต .ห้วยซ้อ อ.เชียงของ  

จ .เชียงราย  
หลักสูตรการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเชือก
พลาสติก 

1.ตะกร้าเชือกมัดฟางขนาดเล็ก 
2.กระเป๋าเชือกมัดฟาง ขนาดเล็ก 
3.กระเป้าเชือกมัดฟางสายหนัง 
4.ตะกร้าเพ้นลาย 
5.ประเป๋าเอกสารสารหนัง 

2 กลุ่มสตรีต าบลศรีเมืองชุม อ .แม่สาย จ.เชียงราย  
หลักสูตรการท าขันโตกและตะกร้าจากหวาย 

1.ตะกร้าหวาย /ขันโตกหวาย  

3 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งกระเทียม ม.11 ต .ภูซาง อ.ภูซาง  
จ .พะเยา  
หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 

1.ตะกร้าใส่หวาย 
2.ที่ใส่วาย 
3.ตะกร้าใส่ของ 
4.ตระกร้าใส่ของกระจุกกระจิก 
5.ตะกร้า 

4 กลุ่มสตรีบ้านใหม่รุ่งทวี ม.12 ต .ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง  
จ .พะเยา  
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียน 

)ลายม้ง(  

1.ผ้าเขียนเทียนแปรรูปเป็นเสื้อผ่าแฟชั่น 
2.ผ้าปักลายม้งแปรรูปเป็ฯเสื้อแฟชั่น 
3.ผ้าเขียนเทียนแปรรูปเป็นกระเป๋า 
4.ผ้าเขียนเทียนลายม้ง 
5.ผ้าปักลายม้ง 

5 กลุ่มสตรีบ้านนามน ม.2 ต .หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่  
หลักสูตรการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากเห็ด 

1.น้ าพริกเห็ดนางฟ้า 
2.แหนมเห็ดนางฟ้า 
3.ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
4.เห็ดนางฟ้าสวรรค์ 
5.ทองม้วนเห็ดนางฟ้า 

6 กลุ่มสตรีต าบลป่าแดง อ .เมือง จ.แพร่  
หลักสูตรการจักสานจากหวายและไม้ไผ่ 

1.สุ่มไก่ 
2.หวดนึ่งข้าว 
3.ชุดเฟอร์นิเจอร์ 
4.เข่งไม้ไผ่ 
5.กระติ๊บข้าวเหนียว 

7 กลุ่มสตรีบ้านแสนตอ ม.4 ต .แสนตอ อ.น้ าปาด  
จ .อุตรดิตถ์  
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ 

1.กระเป๋าผ้าด้นมือหูหิวใบใหญ่ 
2.กระเป๋าถือผ้าด้นมือขนาดเล็ก 
3.พวงกุญแจผ้าด้นมือตุ๊กตา 
4.กระเป๋าผ้าด้นมือปากโลหะ 

8 กลุ่มสตรีบ้านหนองแห้ว ม.6 ต .บ้านฝาย อ.น้ าปาด  
จ .อุตรดิตถ์  
หลักสูตรการทอสไบลายล้านนา 

ผ้าสไบลายดาวมหาลัย ลายขอซ้อน ลายช้าง 
ลายดาว ลายใบไม้ ลายดาวกระจาย  
ลายกร้ามปู ลาย พ .พาน ลาย ดอกแก้ว  
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ล าดับที่ กลุ่มอาชีพ สินค้า /ผลิตภัณฑ์/บริการ  
9 กลุ่มสตรีบ้านธาตุภูซาง ม.10 ต .ภูซาง อ.ภูซาง  

จ .พะเยา  
หลักสูตรการถักโครเชท์ 
 

1.เสื้อ 
2.กระโปรง 
3.หมวก 
4.กระเป๋า 
5.กระสะพาย 
6.ผ้าคลุมไหล่ 
7.เสื้อคลุมไหล่ 
8.เสื้อแขนยาว 

10 กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลบ้านสาง อ .เมืองพะเยา  
จ .พะเยา  
หลักสูตรการจักสานหัตถกรรมผักตบชวา 

1.กระเป๋าเดินทาง 
2.กระเป๋าถือ 
3.กระเป๋าสะพายข้าง 

11 กลุ่มสตรีชุมชนวัดป่าลานค า อ .เมืองพะเยา จ.พะเยา  
หลักสูตรการท าตุงและโคมล้านนา 

1.ตุง 
2.โคมล้านนา 

12 กลุ่มสตรีบ้านนาหวาย ม.4 ต .ป่าหลวง อ.บ้านหลวง  
จ .น่าน  
หลักสูตรการท ากระเป๋าผ้าด้นมือ 

1.กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 
2.กระเป๋าสะพายข้าง 
 

13 กลุ่มสตรีบ้านนาซาว ม.1 ต .นาซาว อ.เมืองน่าน  
จ .น่าน  
หลักสูตรการทอผ้าตาโก้ง 

1.ผ้าซิ่น 
2.ผ้าพันคอ 

14 กลุ่มสตรีบ้านห้วยปูวัฒนา ม.8 ต .ดอยาาง อ.เมือง  
จ .เชียงราย   
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

1.สบู่ 
2.ยาหม่องขี้ผึ้ง 

15 กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลบ้านปล้อง อ .เทิง จ.เชียงราย  
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อหมู 

1.น้ าพริกกากหมู   2 .หมูทุบ 
3.หมูฝอย          4 .หมูหยอง 
5. หมูหวาน        6 .หมู่แผ่น  
7.แหนมหมู 

16 กลุ่มสตรีบ้านป่ากว๋าว ม.9 ต .เมืองพาน อ.พาน  
จ .เชียงราย  
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 

1.ตะกร้า 
2.กระด้ง 
3.ไซดักปลา 
4.หวดข้าวเหนียว 
5.ฆ้อง 
6.สุ่มดักปลา 

17 กลุ่มสตรีบ้านโป่งปูเฟือง ม.1 ต .แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ .เชียงราย  
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก 

1.กระเป๋า 
2.พวงกุญแจ 
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2. โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  
 
* จ านวนเป้าหมาย 130 คน  
* ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
* ผลลัพธ์ความส าเร็จ  : ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
 
ข้อมูลแสดง  : ผู้เข้ารับการอบรมแยกตามเพศ  

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย - - 
หญิง 120 100 

รวม 120 100.00 
 
ข้อมูลแสดง: ช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรม  

ช่วงอายุ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 4 3.33 
31 – 40 ปี 8 6.67 
41- 51 ปี 34 28.33 
51 – 60 ปี 52 43.33 
60 ปี ขึ้นไป 22 18.33 

รวม 120 100.00 
 
  
ข้อมูลแสดง : พ้ืนที่ด าเนินงาน  
 พ้ืนที่  จ านวน(คน) ร้อยละ 
เชียงราย 20 16.67 
พะเยา 60 50.00 
แพร่ 20 16.67 
น่าน 20 16.67 

รวม 120 100.00 
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รายช่ือกลุ่มฝึกอาชีพ 
 
1. กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย 
 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าแม่อิง  
ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
 
 

3. กลุ่มผ้าถักโครเชต์และนิตติ้ง  
ต.สบสา อ.เชียงค า จ.พะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กลุ่มขนมอบแห้งบ้านเวียงค า  
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 

5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าพ้ืนเมือง  
ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงครบวงจร  
ต.แม่เก๋ิง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
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3. โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนนิธุรกิจแก่สตรี  
  
ข้อมูลแสดง  : ผู้เข้ารับการอบรมแยกตามเพศ  

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 1 2.00 
หญิง 49 98.00 

รวม 50 100.00 
 
ข้อมูลแสดง: ช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรม  

ช่วงอายุ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 3 6.00 
31 – 40 ปี 4 8.00 
41- 51 ปี 18 36.00 
51 – 60 ปี 13 26.00 
60 ปี ขึ้นไป 12 24.00 

รวม 50 100.00 
 
ข้อมูลแสดง : หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม   

 หลักสูตรการฝึกอบรม  วันที่อบรม จ านวน(คน) 
การบริการจัดการกลุ่มอย่างมีคุณภาพ 6-8 พ.ย. 2560 50 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 14-16 พ.ย. 2560 50 
การรับรองรองมาตรฐาน 22-24 พ.ยง 2560 50 
การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 12-14 ธ.ค. 2560 50 
สรุปผลการฝึกอบรมและวางแผนธุรกิจ (ศึกษาดูงาน) 19 ธ.ค. 2560 50 

รวม  50 
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ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว  
 
หลักสูตรที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วิทยากร 

 (1) บรรยายให้
ความรู้ในหัวข้อ 
-ความเข้าใจ
ธรรมชาติ ชาย – 
หญิง 
-การวางแผน
ครอบครัว 
-การเตรียมตัวก่อนมี
ครอบครัว  
-หลักการครองชีวิตคู่ 
-ชีวิตคู่กับการจัดการ
ความขัดแย้ง 
-กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ครอบครัว (รวมเรื่อง
ความรุนแรงใน
ครอบครัว) 
(2) แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น/
อภิปรายกลุ่มย่อย 

1. ผู้รับภายในศูนย์
เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย 
ณ.อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนม 
พรรษา ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรี จังหวัด
เชียงราย  

70 คน 
 

1 วัน 
16 ธันวาคม 

2560 
 

ได้รับการสนับสนุน 
-วิทยากรจากโรงพยาบาล
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
คุณทัศนีย์  จินะธรรม  
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 
และผู้อ านวยโรงเรียนบ้าน
ห้วยเฮี้ย ต าบลศรีถ้อย 
อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 

2. นักศึกษาวิทยาลัย
การอาขีพเทิง อ.เทิง  
จ.เชียงราย ณ.
หอประชุมวิทยาลัยการ
อาชีพเทิง  
(มีความหลากหลายของ
ชนเผ่าและวัฒนาธรรม) 
 

120 คน 1 วัน 
26 ธันวาคม 

2560 

รวม  190 คน   
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หลักสูตรที่ 2 เตรียมความพร้อมเป็นพ่อแม่มือใหม่ 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วิทยากร 

(1) บรรยายให้ความรู้ใน
หัวข้อวิชาดังนี้  
-การดูแลสุขภาพครรภ ์
-การเลี้ยงดูลูกด้วยนม
แม่ 
-การเลี้ยงดูลูกตามวัย 
-บทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัว 
เช่น พ่อ-แม่ มือใหม ่
-กฎหมายลาคลอด/สิทธิ
สวัสดิการและช่อง
ทางการช่วยเหลือของ
หญิงตั้งครรภ ์
 (2) กิจกรรมงานฝึก
อาชีพ (ฝึกปฏิบัติ) 
   การเย็บหมอน
ข้างเคียงลูกน้อยเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้ใช้
ประโยชนส์ าหรับบุตร
และตัวเอง 

(1) หมู่บ้านการเคหะ  
ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ณ อาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้านการ
เคหะอ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 

 

20 คน 2 วัน (11 -12 
มกราคม 2561) 

 

ได้รับการสนบัสนุนวิทยากรจาก 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 
2.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อ าเภอ
แม่สาย 
3. วิทยากรเครือข่าย
ภาคเอกชนสอนกิจกรรมงานฝึก
อาชีพ 

(2) พื้นที่ ศพค. ระดับดี ปี 
2560 เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ณ อาคาร
เอนกประสงค์เทศบาลเวียง
เชียงแสน  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

20 คน 2 วัน (16 – 17 
มกราคม 2561) 

 

ได้รับการสนบัสนุนวิทยากรจาก 
1. โรงพยาบาลอ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 
2. เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดเชียงราย 
3. วิทยากรเครือข่าย
ภาคเอกชนสอนกิจกรรมงานฝึก
อาชีพ 

(3) พื้นที่ ศพค. ระดับปกติ 
อบต.ป่าซาง  
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
จังหวัดเชียงราย 
ณ.อาคารเอนกประสงค์ของ 
อบต.ป่าซาง 

20 คน 
 
 
 
 
 

 

2 วัน (18 – 19 
มกราคม 2561) 

ได้รับการสนบัสนุนวิทยากรจาก 
1. โรงพยาบาลอ าเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียง
รุ้ง จังหวัดเชียงราย 
3. วิทยากรเครือข่าย
ภาคเอกชนสอนกิจกรรมงานฝึก
อาชีพ 

รวม  60 คน   
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หลักสูตรที่ 3 ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว   
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วิทยากร 

ลักษณะกิจกรรม (1 วัน) 
(1) กิจกรรมการละลายพฤติกรรม    
หรือกิจกรรมนันทนาการโดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
เสริมสร้างความรักความสามัคคี 
(2) การบรรยายให้ความรู้ และกิจกก
รมฐานความรู้ต่าง ๆ เช่น 
-การสื่อสารที่ดีในครอบครัว 
-บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว 
-การวางแผนและการบริหารจัด
การเงินของครอบครัว (การออม/บัญชี
ครัวเรือน/การจัดการหนี้สิน/การ
ด าเนินชีวิตามเศรษฐกิจพอเพียง) 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 
(รวมเรื่องความรุนแรงในครอบครัว) 
-สิทธิและสวัสดิการส าหรับครอบครัว 

(1) พ้ืนที่ ศพค.  
ต.ห้วยสัก อ.เมือง  
จ.เชียงราย 
 ณ.อาคารหอประชุม
โรงเรียนห้วยสัก
วิทยาคม 

200 คน 
 
 

 

5
กุมภาพันธ์ 

2561 
 
 

 

 
 
 
 
 
ได้รับการ
สนับสนุน
วิทยากร

จากสมาคม
สร้างสรรค์
เด็กและ
เยาวชน 
จังหวัด

เชียงราย 
 
 

(2) พ้ืนที่ ศพค.  
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 
ณ อาคารหอประชุม
โรงเรียนห้วยซ้อ
วิทยาคม 

200 คน 9 
กุมภาพันธ์ 

2561 
 
 

 
(3) พ้ืนที่ ศพค.  
ต.เวียง อ.เทิง  
จ.เชียงราย 
ณ อาคารหอประชุม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

200 คน 23 
กุมภาพันธ์ 

2561 

รวม  600 คน   
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หลักสูตรที่ 4 เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วิทยากร 

ลักษณะกิจกรรม (1 วัน) 
(1) การบรรยายให้ความรู้ใน
เนื้อหาวิชา ดังนี้ (1 วัน) 
-การดูแลผู้สูงอายุ (สุขภาพ
กายและสุขภาพใจ) 
-การสื่อสารที่ดีในครอบครัว 
-บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ครอบครัว  
(ท่ีมีต่อการดูแลผู้สูงอายุ) 
-ทุกข์/สุข ของผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 
(2) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ (2 วัน) 
-ฝึกอาชีพที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการ
ออก าลังกายที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 

(1) พ้ืนที่ ศพค. ต.
หัวง้ม 
อ.พาน  
จ.เชียงราย 
ณ วัดศรีเมืองมูล  
ต.หัวง้ม อ.พาน  
จ.เชียงราย 

200 คน 7 – 9 
มีนาคม 
2561 

ได้รับการสนับสนุน
วิทยากรจาก 
1.ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
2.ผู้อ านวยการโรงเรียน
ห้วยเาี้ย ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
3.ภาคเอกชนใน  
จ.เชียงราย  

2.จากพ้ืนที่ศพค.  
ต.ป่าสัก อ.ภูซาง  
จ.พะเยา 
ณ อาคาร
เอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

200 คน 14 – 16 
มีนาคม 
2561 

ได้รับการสนับสนุน
วิทยากรจาก 
1.ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพต าบลเชียงบาน 
อ.ภูซาง จ.พะเยา 
3.ภาคเอกชนใน  
จ.พะเยา 

รวม  400 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี   
 
 
ที ่ กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

(คน) 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

1 การอบรมให้
ความรู้ 
เด็กประถม 
 

- องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
ศรีถ้อย  
ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 
(ระหว่างวันที่ 11 – 
12 มิ.ย. 2561) 

1. โรงเรียนบ้านห้วยเาี๊ยะ  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย  

24  
 
 
 

84,100.- 
2. โรงเรียนศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  

14 

3. โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย  

21 

4. โรงเรียนบ้านดอนสลี  
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย  

11 

2 การอบรมให้
ความรู้เด็ก
มัธยม 

- โรงเรียนเวียงแก่น
วิทยาคม อ.เวียง
แก่น  
(วันที่ 25  มิ.ย. 
2561)  

1.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  
 อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

35  
 

62,900.- 2.โรงเรียนปอวิทยา อ.เวียง
แก่น  
จ.เชียงราย 

30 

3.โรงเรียนขุนขวากพิทยา  
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

30 

รวม 165 144,000.- 
 
 
 
 
 
 


