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              คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสังคม และกจิการเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วฒุิสภา                           

 
 
  
 
  
เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๕๐๑ 
ชั้น ๒๕ น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณา
และติดตามการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว พร้อมผลการด าเนินงาน ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว” ซึ่งสังกัดกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ                    
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาและฝึก
อาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม 
ปัจจุบันมีจ านวน ๘ แห่ง ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี                  
และครอบครัวจังหวัดเชียงราย ครอบคลุม ๕ จังหวัด ๒) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี                   
และครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน ครอบคลุม                     
๔ จังหวัด ๓) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล าปาง ครอบคลุม 

 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
ในนามประธานคณะกรรมาธิการฯ 

“ร่วมกันสรา้งอาชีพ สร้างโอกาส และสร้าง
ชีวิตใหม่ให้แกส่ตรี : ผู้เป็นหัวใจหลักของ

ครอบครัว ” 
 

เสรมิพลงัสตรีและครอบครวั                   

เพือ่น าไปสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

อาชพีทีม่ั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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๘ จังหวัด ๔) ศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 
ครอบคลุม ๑๐ จังหวัด ๕) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุม ๑๐ จังหวัด ๖) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้                       
จังหวัดสงขลา ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด ๗) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุม ๑๑ จังหวัด และ ๘) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุม ๑๕ จังหวัด ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ                     
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย 
๒๕๖๑ 190.2939 ล้านบาท 187.3217 ล้านบาท 
๒๕๖๒ 190.3676 ล้านบาท 187.5592 ล้านบาท 
๒๕๖๓ 182.675 ล้านบาท อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
 
 อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว เพิ่มอีก ๓ แห่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด                    
สุราษฎร์ธานี  
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  ได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย   

๑) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ซึ่งเป็นการอบรมทักษะอาชีพ
และฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะสั้นและปานกลาง (๑ - ๖ เดือน) 
 ๒)  โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว จ านวน ๑๐๔ วัน ซึ่งเป็นการฝึก
อาชีพให้แก่สตรี เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว โดยแบ่งเป็นการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะอาชีพ จ านวน 
๔๔ วัน และการส่งเสรมิการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จ านวน ๖๐ วัน 
 ๓)  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จ านวน ๑๑๐ วัน โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต้องผ่านโครงการในข้อ ๑) มาแล้ว ๑ ปี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ อันเป็น
การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 
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 ๔) โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี จ านวน ๑๐๔ วัน เพื่อพัฒนา
และยกระดับอาชีพในชุมชนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการ
สร้างช่องทางการตลาด และ E-Commerce 
 

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม    ดังนี้ 

 ๑. ควรพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ และจ านวนจังหวัดที่แต่ละศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี                     
และครอบครัวรับผิดชอบ โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ให้บริการ โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งครอบคลุม ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท 
 ๒. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  เช่น ทักษะการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ การขายของออนไลน์ เป็นต้น 
 ๓. ควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
ตลอดจนการประเมินต้นทุนจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อน าผลมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนเพื่อใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในปีต่อไป 
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 ๔. ควรค านึงถึงสตรีที่มีคุณสมบัติทับซ้อน หรือ Intersectionality เช่น สตรีพิการ สตรี        
ด้อยโอกาส สตรีชาติพันธุ์ ให้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
 ๕. ควรบูรณาการท างานกับหน่วยงานภายในกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อน และเกิดการประสานความร่วมมือกัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประพันธ์โดย 

นายเนาวรัตน ์พงษ์ไพบูลย์ 

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ 

จัดท าโดย  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารการพัฒนาสังคม และกจิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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