
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ประเภท การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลหนองแวงใต้  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

              ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ท าให้สตรี
ต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิด
ใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ
องค์กรที่ด าเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น 
               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลหนองแวง
ใตข้ึ้น  เพ่ือพัฒนาผู้น าสตรีในต าบลหนองแวงใต้ เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่
โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐาน
พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรีต าบลหนองแวงใต้ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่ 

จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม  
2.5 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก่สตรี 

กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
         ผู้น าสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน จ านวน 15  หมู่บ้าน ในต าบลหนองแวงใต ้   
รวมจ านวน  75 คน 
4. สถานที่ด าเนินการ 
       หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
      วันที่   29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
6. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

6.1   ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรมและก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
6.2   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.3   จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณด าเนินการ 

 6.4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
 6.5  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

6.6   จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
 6.7  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.8  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ประเมินการผลจัดกิจกรรมโครงการฯ  และรายงานผล
การด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
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7. งบประมาณ 
           ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท หน้าที่ 22/37 (-สามหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีแก่สตรีในชุมชน และสตรีในด้านต่าง ๆ การให้
ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวและประชาชนในพื้นที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือส าหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ แยกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร  2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
๒ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม  รายละเอียดดังนี้ 

- ค่าอาหาร จ านวน 75 คน ๆ ละ 80 บาท   
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 75 คน 

 
6,000 
3,750 

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการฯ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย) 6,975 

4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 × 2.5 เมตร(ไวนิล)จ านวน  1  ป้าย 450 
รวมเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าถ้วน) 20,775 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
9. การประเมินผล 

9.1 จากแบบสอบถาม 
        9.2 จากการสังเกต 
        9.3 จากการประเมินในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
        10.2 สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเองครอบครัว และสังคม 
        10.3 ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวะการเป็น
ผู้น าที่ด ี
         10.4 เกิดความสมานฉันท์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ องค์กร
สมาชิกและองค์กรสตรีต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
     10.5 องค์กรสตรีในทุกระดับมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 
และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ 
     10.6 กระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก่สตรี
กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
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      10.7 เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะ
บริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
11. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางเนตรธิดา  หล้ากวนวัน) 

ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ............................................................................................................ .................. 
 

ลงชื่อ.................................................. 
( นายธนิต  บัวขันธ์ ) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ............................................................................................................ .................. 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางพรรณี   โลกลินไลน์) 

ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ............................................................................................................ .................. 

 
ลงชื่อ.................................................. 

( นางขนิษฐา   ชูกลิ่น ) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
 

12. ผู้อนุมัติโครงการ........................................................................................................... ................... 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางขนิษฐา    ชูกลิ่น) 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ปฏิบัติหน้าที่ 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 

ประเภท การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลหนองแวงใต้ 
วันที่  29  มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

เวลา เรื่อง วิทยากร 

08.30น.-09.00น. -  ลงทะเบียน 
 

 

09.00น.-09.30น. - พิธีเปิด  
09.30น.-10.45น. - การด าเนินงานกรรมการสตรีพัฒนา (กพ

สต.) 
 

- นางสาวอัสนีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร   
พัฒนาการอ าเภอวานรนิวาส 

10.45น.- 11.00น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
 

 

11.00น.-12.00น. - บทบาทหน้าที่ผู้น าสตรี กพสม.และกพสต.  
 

- นางสาวอัสนีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร   
พัฒนาการอ าเภอวานรนิวาส 

12.00น.-13.00น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00น.-14.30น. - การพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทย
ในสตรี 
 

- นางศภุาลักษณ์  ใครบุตร 
นายกก่ิงกาชาด อ.วานรนิวาส 

 
14.30น.-14.45น. - พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 

14.45 น.-15.45น. - การพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทย
ในสตรี(ต่อ) 
 

- นางศภุาลักษณ์  ใครบุตร 
    นายกก่ิงกาชาด อ.วานรนิวาส 

15.45น.- 16.15น. - ทักษะการให้ค าปรึกษากับสตรีในชุมชน - นางนุสรา  บุษดี 
                   เจ้าหน้าที่ปกครอง 

- นางสาวสุภาวดี   กูลเกื้อ 
สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย 

16.15น.-16.30น. - ซักถามปัญหาทั่วไป/ปิดการอบรม 
 

  

 
หมายเหตุ   กิจกรรมโครงการฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                          
  
 


