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1. งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560  รวมทั้งสิ้น  
2,214,346,200 บาท (สองพันสองร้อยสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จ าแนกงบประมาณ ดังนี้  

1 งบบุคลากร 46,874,400 บาท 
 1.1 ค่าลูกจ้างกองทุนฯ จ านวน 26 อัตรา 4,344,000 บาท 
 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จ านวน 207 อัตรา 42,530,400 บาท 
2 งบด าเนินงาน 383,398,100 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 378,389,600 บาท 
 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,008,500 บาท 
3 งบลงทุน 11,073,700 บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ 11,058,700 บาท 
 3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 15,000 บาท 
   - งานปรับปรุงส านักงาน  บาท 
4 เงินทุนให้กู้/เงินอุดหนุน 1,773,000,000 บาท 
 4.1 เงินทุนหมุนเวียน 1,478,000,000 บาท 
 4.2 เงินอุดหนุน 295,000,000 บาท 
 
แยกงบประมาณ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

ประเภทงบประมาณ ส่วนกลาง(สกส.) 
(บาท) 

ส่วนภูมิภาค 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1.งบบริหารจัดการกองทุน 188,988,000 252,358,200 441,346,200 
   1.1 งบบุคลากร  46,874,400 - 46,874,400 
   1.2 งบด าเนินงาน 47,251,900 251,346,200 298,598,100 
         - ค่าตอบแทน 619,200 32,411,120 33,030,320 
         - ค่าใช้สอย 44,224,700 184,324,580 228,549,280 
         - ค่าวัสดุ 1,304,000 30,706,000 32,010,000 
         - ค่าสาธารณูปโภค 1,104,000 3,904,500 5,008,500 
   1.3 งบลงทุน      10,061,700 1,012,000 11,073,700 
    1.4 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
และนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

84,800,000 - 84,800,000 

2. เงินอุดหนุน - 295,000,000 295,000,000 
3. เงินทุนหมุนเวียน - 1,478,000,000 1,478,000,000 

รวมทั้งสิ้น 188,988,000 2,025,358,200 2,214,346,200 
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 2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 -2564  จ านวน 6 ตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ” 
ดังต่อไปนี้  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 

หน่วยงาน 

1. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับ
การส่งเสริมอาชีพและเครอืข่ายอาชีพ 

โครงการ 3,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา กลุ่ม 1,520 
สกส./จังหวัด/

กทม. 
3. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ราย 54,000 
สกส./จังหวัด/

กทม. 

4. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รบัการพัฒนาเป็น OTOP ผลิตภัณฑ ์ 295 
สกส./จังหวัด/

กทม. 
5. จ านวนกลุ่มของสมาชกิกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
ให้การสนับสนุน 

กลุ่ม 878 
สกส./จังหวัด/

กทม. 
6. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบรหิารกองทุนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กรมบัญชกีลางก าหนด 

คะแนน 4 สกส./จังหวัด/
กทม. 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561  

 1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับอนุมัติแผน 
 3. จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้งหน่วยงานในส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
ทราบและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว 
 4. จังหวัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561  
 5. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561  
รายเดือน รายไตรมาส 
 6. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาเสนอ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบรายเดือน รายไตรมาส 
 7. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการด าเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ประจ าปี พ.ศ. 2561  
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4. รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561 
 
 
                            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1    
                          เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 
 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :   
        สตรีมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :  
      1.  จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ 
     2.  จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ : 
   1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ              
  1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี 
  1.3 เพ่ิมช่องทางการตลาด                                  
  1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัดแผนงานและโครงการ  :  

      1. โครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสรมิอาชีพและเครือข่ายอาชีพ  
              จ านวน 3,000 โครงการ 
     2. กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา   จ านวน 1,520 กลุ่ม
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ : การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ               
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด โครงการ 7,390   

1,478,000,000.00  
            จังหวัด/กทม. 

จังหวดัขนาดเล็ก จังหวัดละ  12,000,000   
บาท             ประกอบด้วย 

โครงการ 2,040      408,000,000.00              

ภาคกลาง  :  จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว้ สิงห์บุรี อ่างทอง  

             

ภาคเหนือ  :  น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน อุตรดิตถ์ อทุัยธานี               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู 
อ านาจเจริญ 

             

ภาคใต ้ :  กระบ่ี ชุมพร พังงา พัทลงุ ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล               
จังหวดัขนาดกลาง จงัหวัดละ 20,000,000 
บาท             ประกอบด้วย 

โครงการ 2,200      440,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี 
ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี   

              

ภาคเหนือ  :  ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล าปาง สุโขทัย ตาก                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : กาฬสนิธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม                
ภาคใต ้ :  ตรัง นราธิวาส ปัตตานี                 
จังหวดัขนาดใหญ่ จังหวดัละ 30,000,000 บาท  
ประกอบด้วย 

โครงการ 3,150      630,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี                
ภาคเหนือ  :  เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี  
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาคใต ้ :  นครศรีธรรมราช สงขลา  สุราษฎร์ธานี                 
กลยุทธ์ :  พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี               
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็เครือข่ายกลุ่ม
อาชพีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
(5.15) 

รุ่น/วัน/คน 1/1/107            175,000.00                   สกส.    
(อนุฯ กทม.) 

กลยุทธ์ : การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน               
3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพฒันา
บทบาทสตรีดว้ยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ(11) 

          15,100,000.00              สกส. (ศพ.) 

   กิจกรรมที่ 1 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

คร้ัง 1       10,000,000.00               

   กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดท าชุดนิทรรศการ
แบบพับเก็บได ้

ชุด 5            250,000.00               

   กิจกรรมที่ 3 ผลิตส่ือและเผยแพร่สื่อผ่าน
โทรทัศน์ 

คร้ัง 1         1,350,000.00               

   กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรม Inside Product By 
Thai Womenfund สัญจร 

คร้ัง 4         3,500,000.00               

4. บริหารจัดการหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร (5.14) 

รุ่น/วัน/คน 6/1/2,038 3,163,000             สกส. (ศพ.) 
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   วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ : การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ   
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด เพื่อเป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างงาน 

สร้างอาชีพ สร้างรายได ้
ด าเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา/องค์กรสตรีขอกู้ 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนมุัต ิ
3. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมทราบ 

จ านวน 3,000 โครงการ 
ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนมุัตไิด้รับ
การส่งเสรมิอาชีพและเครือข่ายอาชีพ 

กลยุทธ์ :  พัฒนากลุ่มอาชีพสตร ี   
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการกลุ่มอาชีพแก่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP 
 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ  : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 115 คน ได้แก ่
1. ตัวแทนกลุ่มที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไปประกอบอาชีพ 50 เขตเขตละ 1 คน รวม 50 คน 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
50 เขต ๆ ละ 1 คน รวม 50 คน 
3. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4  คน 
4. นว.พช. อกส.กทม. 6 คน 
5. เจ้าหน้าทีโ่ครงการ จ านวน 5  คน 
 
 
 

1 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 
2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครมีการจดัท าแผนพัฒนา
อาชีพของสมาชิก 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ : การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน   
3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพฒันา
บทบาทสตรีดว้ยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

1. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ทีด่ีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  
สู่สาธารณชน 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีสู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสูส่มาชกิกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี องค์กรสตรีทั่วประเทศ 

.1 ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ 
.2 ออกแบบการเผยแพร่ข้อมลูให้เหมาะสมกับสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ 
.3 ด าเนินการจ้างผลิตสื่อประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตีามช่องทาง 
สื่อต่าง ๆ 
5 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ด าเนินการ  : ส่วนกลาง 
เป้าหมาย : ด าเนินการ 4 ไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1 ผลติปฏิทินตั้งโต๊ะและปากกาเพื่อ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 จัดท าชุดนิทรรศการ 
ไตรมาสที่ 3 ผลติสื่อผ่านโทรทัศน ์
ไตรมาสที่ 4 จัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ เคลื่อนที ่

1. ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สู่สาธารณชน 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสื่อ
ประชาสมัพันธ์หลากหลายช่องทางที่
สามารถให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการ
ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี

   กิจกรรมที่ 1 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดท าชุด
นิทรรศการแบบพับเก็บได ้
   กิจกรรมที่ 3 ผลิตส่ือและเผยแพร่สื่อผ่าน
โทรทัศน์ 
   กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรม Inside Product 
By Thai Womenfund สัญจร 

4. บริหารจัดการหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 

1.เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในการบริหาร
จัดการหนี้แก่สมาชิกกองทุนกรุงเทพมหานคร
ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง
ช าระของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 
 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ  : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 2,038 คน ได้แก ่
ลูกหนี้ค้างช าระ/ตัวแทนในแตล่ะเขต จ านวน 50เขต 

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครที่มีหนี้ค้างช าระ
สามารถบริหารจัดการหนี้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถในการช าระเงินคืน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
                      ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :    
  สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :   
        จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี                                    
  2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี 
  2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 

 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ  :   
        ผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 54,000 คน 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพสตรี                 
1. จัดสรรเงนิอดุหนุน โครงการ 1,475 295,000,000.00             จังหวัด/สกส. 
จังหวดัขนาดเล็ก    จังหวัดละ 3,000,000 บาท                    
ประกอบด้วย 

โครงการ  510      102,000,000.00              

ภาคกลาง  :  จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว้ สิงห์บุรี อ่างทอง   

              

ภาคเหนือ  :  น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน อุตรดิตถ์ อทุัยธานี                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู 
อ านาจเจริญ  

              

ภาคใต ้ :  กระบ่ี ชุมพร พังงา พัทลงุ ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล                 
จังหวดัขนาดกลาง  จังหวดัละ  4,000,000 บาท                   
ประกอบด้วย 

โครงการ 440       88,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี   

              

ภาคเหนือ  :  ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล าปาง สุโขทัย ตาก                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : กาฬสนิธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม                 
ภาคใต ้ :  ตรัง นราธิวาส ปัตตานี                 
จังหวดัขนาดใหญ่ จังหวดัละ 5,000,000 บาท                  
ประกอบด้วย 

โครงการ 525      105,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี                
ภาคเหนือ  :  เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี  

              

ภาคใต ้ :  นครศรีธรรมราช สงขลา  สุราษฎร์ธานี                
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี                 
2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค (5.11) 

คร้ัง/คน 4/244         1,298,000.00              สกส. (ศพ.) 

       รุ่นที่ 1 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
คณะกรรมการเครือขา่ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคใต้) 

คร้ัง/วัน/คน 1/3/46            277,100.00              สกส. (ศพ.) 

       รุ่นที่ 2 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
คณะกรรมการเครือขา่ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

คร้ัง/วัน/คน 1/3/64            349,000.00              สกส. (ศพ.) 

       รุ่นที่ 3 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
คณะกรรมการเครือขา่ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคกลาง) 

คร้ัง/วัน/คน 1/3/79            358,300.00              สกส. (ศพ.) 

       รุ่นที่ 4 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
คณะกรรมการเครือขา่ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคเหนือ) 

คร้ัง/วัน/คน 1/3/55            313,600.00              สกส. (ศพ.) 

3. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ (5.12) 

รุ่น/วัน/คน 1/3/158         1,111,000.00              สกส. (ศพ.) 
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   วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพสตรี     
1. จัดสรรเงนิอดุหนุน เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี

และส่งเสรมิการจดักิจกรรมของสตร ี
ด าเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1. สมาชิกประเภทองค์กรสตรีขอรับการสนับสนุน 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนมุัต ิ
3. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมทราบ 
 

  ผู้น าสตรไีดร้ับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จ านวน 54,000 คน 

กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี     
2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค  

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน
ให้แก่คณะกรรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดบัภาค 
2.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค สามารถบริหาร
จัดการเครือข่าย และปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย :  จ านวน  244  คน  ประกอบด้วย 
1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับ
ภาคจ านวน 76 จังหวัด และ กทม. รวม 152 คน 
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จังหวัด และ กทม.  จ านวน 76  คน 
3.เจ้าหน้าท่ีโครงการ รุ่นละ 4 คน รวม 16 คน 
 
 
 
 
 
 

๑ คณะท างานเครือข่ายกองทุนพฒันา
บทบาทสตรรีะดบัภาค มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้  
๒ คณะท างานเครือข่ายกองทุนพฒันา
บทบาทสตรรีะดบัภาค มโีอกาส
แลกเปลีย่นประสบการณ์การท างาน
ร่วมกัน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานแก่
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดบัประเทศ 
2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรรีะดับประเทศ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย :  จ านวน 158  คน ประกอบด้วย 
1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค จ านวน 76 จังหวัด และ กทม. รวม  77   คน  
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด และ กทม. จ านวน 77 คน 
3. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน  4   คน 

๑ คณะท างานเครือข่ายกองทุนพฒันา
บทบาทสตรรีะดบัภาค  
มีความรู้ ความสามารถในการปฏบิัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวม
ระดับประเทศ 
2.เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
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                                      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  
                              การเชื่อมโยงกับกลุม่เครอืข่ายในพ้ืนที่ 
 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :   
  เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :   
        1  จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP 
  2  จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน 

กลยุทธ์ : 
  3.1 สร้างภาคีความร่วมมือ                              
   3.2 พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย 
  3.3  กิจกรรมเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ :   
        1  จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP จ านวน  295 ผลิตภัณฑ์ 
  2  จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน จ านวน 878 กลุ่ม 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์ :  พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย               
1. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพดา้นการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชพีแก่คณะกรรมการเครือขา่ยอาชพีสมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (6.3) 

รุ่น/วัน/คน 76/1/3,420         3,648,000.00              จังหวัด 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
อาชพีแก่คณะกรรมการเครือขา่ยอาชีพสมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ (6.4) 

รุ่น/วัน/คน 878/1/ 
36,876 

      26,340,000.00              อ าเภอ 

3. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี

ไตรมาส 4       84,800,000.00              สกส. 

  
   วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเชื่อมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ :  พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย   
1. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพดา้นการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชพีแก่
คณะกรรมการเครือขา่ยอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  

๑ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัด 
ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัตโิครงการ 
3. จังหวัดของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม 
ด าเนินการ : ส่วนจังหวัด  จ านวน 76 รุ่นๆ ละ  
45 คน รวม 3,420 คน จ านวน 1 วัน 
กลุ่มเป้าหมาย :  จ านวน 45 คน 
1. คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดละ 20 คน 
 

๑ คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ 
และสามารถบริหารจัดการเครือข่ายฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2 คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีโอกาส
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกัน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
2. ผู้แทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ในปี 2560 จ านวน 22 คน 
3. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 3 คน 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
การส่งเสริมอาชพีแก่คณะกรรมการ
เครือข่ายอาชพีสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 
  

1 เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับการด าเนินงาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับ
อ าเภอ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยมืเงินไป
ประกอบอาชีพ 
2 เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ 
ให้สอดคล้องกับเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดบัจังหวัด 
 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 
2. จังหวัดเสนอโครงการ /จดัสรรงบประมาณให้
อ าเภอด าเนินการ 
3. อ าเภอขออนุมัตดิ าเนินการตามโครงการ 
4. อ าเภอสรุป รายงานผลการด าเนินงานตามล าดับ 
ด าเนินการ : ระดับอ าเภอ 
จ านวน 878 รุ่น/ 36,876 คน/ 1 วัน(รุ่นละ 43 
คน) ไตรมาสที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย :  จ านวน 42 คน   
1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท่ีได้กูย้ืมเงิน
ไปประกอบอาชีพจ านวน 20  กลุม่ๆ ละ 2 คน  
รวม 40 คน  
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 2 คน 

1. มีเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดบัอ าเภอ 
2 เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดบัอ าเภอสามารถส่งเสริม 
สนับสนุนให้ความรู้เรื่องอาชีพแก่สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได ้
3. เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรสีามารถส่งเสรมิให้กลุม่อาชีพ
ของสมาชิก ได้สมัครขึ้นทะเบียน OTOP 
 

3. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อน
งานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตีาม 
ที่ผู้บริหารกองทุน/คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอนุมตั ิ

1. จัดท ากรอบการใช้จ่ายงบขับเคลื่อนฯ 
2. เสนอโครงการให้ คกส.พิจารณาอนุมัต ิ
3. ขออนุมัติโครงการ/จัดสรรใหห้น่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4. ขออนุมัติด าเนินการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. สรปุ ประเมินผล รายงานให้ คกส.ทราบ 

1. จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ีให้การสนบัสนุน จ านวน 
878 กลุ่ม 
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                                              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
                         เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :   
   การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :   
       ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
กลยุทธ์ : 
   4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ 
  4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ  :   
       ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ค่าคะแนน ระดับ 4 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กลยุทธ์  :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ              
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีก่ารเงินและ
บัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี (5.1) 

รุ่น/วัน/คน 1/3/166         
1,315,000.00  

            สกส. (อน.) 
 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพพนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.4) 

รุ่น/วัน/คน 1/3/212         
1,572,000.00  

            สกส. (อน.) 
 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
(หัวหน้ากลุ่มงาน/จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด) (5.5) 

รุ่น/วัน/คน 1/3/172         
1,217,000.00  

            สกส. (กม.) 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการอ าเภอเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี (5.6) 

รุ่น/วัน/คน 1/3/148         
1,066,000.00  

            สกส. (กม.) 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ (6.1) 

รุ่น/วัน/คน 76/1/ 
6,374 

        
5,531,900.00  

            จังหวัด 

กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี              
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาทกัษะ
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่ส าหรับสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี (5.9) 

รุ่น/วัน/คน 1/3/65           
634,400.00  

            สกส. (นย.) 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (7) 

ระบบ 1            
500,000.00  

            สกส. (นย.) 
 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ                
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปี พ.ศ.2561 ของกองทุนพฒันาบทบาท
สตรี (5.2) 

รุ่น/วัน/คน 1/3/92            
736,400.00  

            สกส. (อน.) 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ทบทวนและขับเคลือ่น
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล(5.3) 

กิจกรรม/คน 2/70            
840,000.00  

            สกส. (อน.) 
 

    กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

กิจกรรม/คน 1/70            
397,800.00  

            สกส. (อน.) 
 

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่นแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

กิจกรรม/คน 1/70            
442,200.00  

            สกส. (อน.) 
 

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุน
หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.7) 

รุ่น/วัน/คน 1/2/178            
873,000.00  

            สกส. (นย.) 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.8) 

รุ่น/วัน/คน 1/2/50            
200,000.00  

            สกส. (นย.) 

12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี (5.10) 

รุ่น/วัน/คน 1/2/20             
54,540.00  

            สกส. (นย.) 

13. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลกัธรรมาภิบาล (6.2) 

รุ่น/วัน/คน 76/1/ 
2,778 

        
2,479,500.00  

            จังหวัด 

14. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพคณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาล 
เมืองพทัยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (6.5) 

รุ่น/วัน/คน 878/1/ 
89,411 

      
42,568,980.00  

            อ าเภอ 

15. จัดท าคู่มือการด าเนินคดีกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
ส าหรับคณะอนุกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ เฉลี่ยเล่มละ  
50 บาท  (10.1)     

เล่ม  15,000            
750,000.00  

            สกส. (กม.) 

16. จัดท าคู่มือการด าเนินคดีกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
ส าหรับคณะท างานขับเคลือ่นระดับต่าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป เฉลี่ยเล่มละ 30 บาท (10.2) 

เล่ม  25,000            
750,000.00  

            สกส. (กม.) 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน และประเมินผล
ทุนหมุนเวียน (12) 

ไตรมาส 4         
1,000,000.00  

            สกส. (นย.) 

18. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส. (13) 

หลักสูตร 4             
60,000.00  

            สกส. (อน.) 

19. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (5.13) 

รุ่น/วัน/คน 6/1/665         1,013,000.00                  สกส.  (กทม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

   วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์  :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ   
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีก่ารเงิน
และบัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี  

1.เพื่อให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี  
มีความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ชดัเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้อง   
2.เพื่อให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชีมีความรู้ด้านการ
บันทึกข้อมูลทางบัญช ีการปรับปรุงบัญชี ที่ชัดเจน 
ถูกต้อง สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน   166      คน      ได้แก่ 
1.เจ้าหน้าที่การเงินฯของ สพจ. จ านวน 76 จังหวัด 
2.เจ้าหน้าที่การเงินฯ คกสจ. จ านวน 76 จังหวัด 
3.เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง+กทม.+ผู้สังเกตการณ์ รวม 9 คน 
4.เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน 

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่การเงินฯ   
มีความรู้ความเข้าใจในระเบยีบ ขอ้บังคับต่างๆ
และมีความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลทางบญัชี การ
ปรับปรุงบัญชีที่ชัดเจนและถูกต้อง 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพพนกังานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางวิธกีารพัฒนางาน 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน   212  คน   ได้แก่ 
1.พนักงานกองทุน 77 จังหวัด จ านวน 198 คน 
2.เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 10 คน 
3.ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 4 คน (ผู้อ านวยการทุกกลุ่มงาน) 

ร้อยละ 80 ของพนกังานกองทุนมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ให้มีประสิทธภิาพ 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี (หัวหน้ากลุ่มงาน/จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด)  

1.เพื่อให้หัวหนา้กลุ่มงานและเจ้าหนา้ที ่สพจ.
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ 
ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกีย่วกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่การติดตามหนี้และการ
ด าเนินคดี 
2.ลดความเส่ียงในการบริหารจัดการกองทุน 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน  172 คน 
1.หัวหน้ากลุ่มงานผู้รับผิดชอบงานกองทุน 76 คน 

ร้อยละ 80 ของหวัหน้ากลุ่มงาน และเจา้หน้าที่ 
สพจ.รับผิดชอบงานกองทุนที่เข้าร่วมประชุมฯ   
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑข์้อ
กฎหมาย เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
2.เจ้าหน้าที่ สพจ. 76 คน 
3.ผอ.กลุ่ม/จนท.สกส. 14 คน 
4.เจ้าหน้าที่โครงการและ พขร. 6 คน 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการอ าเภอ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1.เพื่อให้พัฒนาการอ าเภอมีความรู้ ความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีการติดตามหน้ีและการด าเนินคดี 
2.ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองทุน 
3.พัฒนาการอ าเภอในฐานะเลขานุการ  
อกส.อ.มีหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ท่ีถูกต้อง 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย :  148 คน 
1.พัฒนาการอ าเภอ จังหวัดขนาดเล็ก 1 คน รวม 35 คน 
2.พัฒนาการอ าเภอ จังหวัดขนาดกลาง จ านวน 2 คน รวม 
44 คน 
3.พัฒนาการอ าเภอ จังหวัดขนาดใหญ่ยกเว้น กทม  
จ านวน 3  คน รวม 57 คน 
4.เจ้าหน้าที่โครงการ  6 คน 5. จนท.สว่นกลาง 8 คน 

ร้อยละ 80 ของพัฒนาการอ าเภอท่ีเข้าร่วม
ประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ  

เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและตดิตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ าเภอ มีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัตโิครงการ 
3. จังหวัดของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม 
ด าเนินการ :  ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 6,374 คน ได้แก ่
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 878 อ าเภอ 
อ าเภอ ๆ ละ 7 คน รวม 6,146 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ 76 จังหวัด ๆ ละ 3 คน  
รวม 228 คน 
 

 1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ สามารถพิจารณา
กลั่นกรองโครงการของสมชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุน 
2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าท่ีที่ก าหนด 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี   
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาทกัษะ
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่ส าหรับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดยุคใหม่
ส าหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. เพื่อให้เพิ่มช่องทางการตลาดonline 

1. ประชาสัมพันธ์โดยการรับสมัครผูส้นใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม คดัเลือกผู้เข้าร่วมประชุม 
2. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
3. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
5. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง   
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  60  คน  ประกอบด้วย 
1. ผู้ประกอบการหญิง (สมาชิกกองทุนฯ)   
   จ านวน 50 คน 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
    ส่วนกลาง   จ านวน 5 คน 
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน 

1. มีนักการตลาด online รุ่นใหม่ 
จ านวน 65 คน 
2. มีช่องทางการตลาด online 
เพ่ิมข้ึน 1 ช่องทาง 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมลูการจัดการองค์ความรู้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(KM) ในระบบ 
online 
2. เพื่อเพ่ิมช่องทางการศึกษาหาความรู้ด้าน
อาชีพ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

1. มีระบบฐานข้อมูลการจัดการองค์
ความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
online จ านวน 1 ระบบ  

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ     
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปี พ.ศ.2561 ของกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี  

เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดท ารายงานด้าน
การเงินและบัญชีของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เกีย่วกับการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ  มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท ารายงานการเงินสามารถจัดท า
รายงานการเงิน ตามรูปแบบและวธิีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และลดข้อสังเกต
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได ้
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน    92     คน      ได้แก่ 
1.เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ คกส.จ. จ านวน 76 จังหวัด 
2.เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง+กทม.+ผูส้งัเกตการณ์  
รวม 10 คน 
3.เจ้าหน้าท่ีโครงการ 6คน 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ทบทวนและขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล   
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี พ.ศ.2561 

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้มีความสมบรูณ์สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนนิการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน  70  คน      ได้แก่ 
1.ข้าราชการ จ านวน 21 คน 
2.เจ้าหน้าท่ีกองทุนส่วนกลาง+กทม.  จ านวน 40 คน 
3.เจ้าหน้าท่ีจากกองการเจ้าหน้าท่ี+สถาบันพัฒนาชุมชนฯ 
จ านวน 4 คน 
4.เจ้าหน้าท่ีโครงการ   จ านวน 5 คน 

แผนยุทศาสตรม์ีความสมบรูณส์ามารถใช้
เป็นเครื่องมือบรหิารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่นแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดเป็น
รูปธรรม 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนนิการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน  70  คน      ได้แก่ 
1.ข้าราชการ จ านวน 21 คน 
2.เจ้าหน้าท่ีกองทุนส่วนกลาง+กทม.  จ านวน 40 คน 
3.เจ้าหน้าท่ีจากกองการเจ้าหน้าท่ี+สถาบันพัฒนาชุมชนฯ 
จ านวน 4 คน 
4.เจ้าหน้าท่ีโครงการ   จ านวน 5 คน 

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยบุคลากร
เก่ง ดี มีความสุขในการท างานและมี
ความผูกพันต่อองค์กร 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล
ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดทุนหมุนเวยีนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าท่ี
พัฒนาชุมชนจังหวัดและส่วนกลาง ให้
สามารถด าเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  178  คน  ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ  
จ านวน 77 จังหวัด 
2. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
(นักจัดการงานท่ัวไป) จ านวน  77 จังหวัด 
2. ผู้บริหาร + เจา้หน้าท่ีส่วนกลาง จ านวน  18 คน 
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 6 คน 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจ าปบีัญชี 
2561 ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
2. กลุ่มเป้าหมาย สามารถถ่ายทอดกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 2561 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ปี 2560 – 2564 ประจ าปี
งบประมาณ 2560   

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  50  คน  ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ. /นว.พช.จังหวัด   
    จ านวน  8 คน 
2. ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ.  จ านวน 8 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานภายนอก  จ านวน  10 คน 
4. ผู้บริหาร /เจ้าหนา้ที่ส่วนกลาง และเจา้หน้าท่ี
กองทุน 20 คน 
5. เจ้าหน้าที่โครงการ 4 คน 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2560 -2564 
2. ไดยุ้ทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรเีป็นเครื่องมือส าคญัในการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี  

เพื่อจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2561 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  20  คน  ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหาร /เจ้าหนา้ที่ส่วนกลาง และเจา้หน้าท่ี
กองทุน 17 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน 

มีเอกสารสรุปผลการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2561 
จ านวน 100 เล่ม 

13. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลกัธรรมาภิบาล  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลแก่กลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม 
ด าเนินการ :  ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 2,778 คน ได้แก่ 
1. คณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด   
    76 จังหวัด ๆ ละ 11 คน รวม 836 คน 
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน  
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 878 อ าเภอ ๆ 
    ละ 2 คน รวม 1,756 คน  
3. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 76 จังหวัด  รวม 186 คน 
    - จังหวัดท่ีมี 1 - 10 อ าเภอ  รวม 42 จังหวัดๆ  
ละ 2 คน  =  84  คน 
  - จังหวัดท่ีมี 11 อ าเภอขึ้นไป รวม 34 จังหวัดๆ  
ละ 3 คน  = 102 คน 
 
 

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรมีีศักยภาพในการบริหารจดัการ
กองทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
14. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพคณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาล 
เมืองพทัยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และ
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม 
ด าเนินการ :  ระดับอ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 89,411คน ได้แก่ 
1. คณะท างานขับเคลื่อนต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
จ านวน 7,800 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวม 15,600 คน 
2. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้านชุมชนละ 1 คน รวม 72,055 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 878 อ าเภอ ๆ ละ 2 คน  
รวม 1,756 คน 
 

ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน  
ท่ีเข้าร่วมประชุมฯ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีใน
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

15. จัดท าคู่มือการด าเนินคดีกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรี ส าหรับคณะอนุกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ เฉลี่ยเล่ม
ละ 50 บาท   

เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับตา่งๆ และ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรมีีคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการหลังศาล
พิพากษาแล้ว 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
 

คณะอนุกรรมการระดับต่างๆ มีคูม่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน จ านวน 
15,000 เล่ม 

16. จัดท าคู่มือการด าเนินคดีกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรี ส าหรับคณะท างานขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป เฉลี่ยเล่มละ 30 บาท  

เพื่อให้คณะท างานขับเคลื่อนระดบัต่างๆ และ
ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
 
 
 

คณะท างานขับเคลื่อนระดับต่างๆ มีคู่มือ
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนฯ  จ านวน 25,000 เล่ม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน และ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมของการ
พัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุน
หมุนเวียน ปี 2561 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมของ
การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน 
ปี 2561 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง  
 

ตัวช้ีวัดการประเมินผลทุนหมุนเวียนปี 
2561  บรรลุตัวชี้วัด 

18. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส.  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกส. 1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
 

บุคลากรของ สกส. ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

19. โครงการเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  

1.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และทักษะองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 665 คน ได้แก ่
1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขต 50 เขต 
2. นักพัฒนาสังคมส านักงานเขต  50 เขต 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 5 คน ต่อรุ่น 6 รุ่น 
 

ร้อยละ 80 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรเีขต มีความรู้ 
ความสามารถในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

  


