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ค ำน ำ 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง     

ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ

จังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกในการบริหารกองทุน 

พิจารณาและอนุมัติโครงการของสมาชิกท่ียื่นขอรับการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

และมีคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ คณะท างาน

ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/

ชุมชน เป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 

ถูกต้องตามระเบียบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี 

 

 

ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

                                                                                          28  กันยายน 2561 
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1. ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำแผนปฏบิตัิกำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน  บริหารกองทุนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วย
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2559  การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ให้มีประสิทธิภาพวัดด้วยการประเมินผลทุนหมุนเวียน จากกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเป็น 
หน่วยด าเนินการ และมีบริษัทท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของทุกกองทุน  
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ท่ีก าหนดให้มีการจัดให้มีหรือทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและน ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปจัดท าค าขอ
งบประมาณ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของสตรี องค์กรสตรี 
เครือข่ายสตรี ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศสู่ความมั่งค่ัง ยั่งยืน และมั่นคงได้เป็นอย่างดี 

2. กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏบิัติงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
  2.1 กำรด ำเนนิงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 ควำมเป็นมำ 
 รัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557  
ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี  
17 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการขอจัดต้ังกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกับ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พร้อมเสนอขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2558   
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ล้าน
บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
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 วัตถุประสงค ์
  1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับ
การลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี    
  2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี   
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี น าไปสู่การสร้าง 
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม 
 3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี  
การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 
 4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
  บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
   1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ  และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
  2. พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  3. ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  4. ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  5. แต่งต้ังผู้อ านวยการ 
  6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคณะท างานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย 
  ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559  ข้อ 9  

  2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2578) 
 ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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        2.3 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน 
 1. ด้านการเมือง 
 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 3. ด้านกฎหมาย 
 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 5. ด้านเศรษฐกิจ 
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 7. ด้านสาธารณสุข 
 8. ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. ด้านสังคม 
 10. ด้านพลังงาน 
 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 – 2564 
 มีวิสัยทัศน์ คือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   
ในสังคมไทย 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีเป้าหมายส าคัญ จ านวน 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1. คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน  
                    ท่ีดีของสังคม 
  2. การลดความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้ าถึงบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึง 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 
                     และดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ 
  5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 
                    และมีส่วนร่วมจากประชาชน 



๗ 

 

 2.5  นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 
  รัฐบาลไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 มีจ านวน  11 ด้าน ดังนี้ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา  
                  และนวัตกรรม 
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้   
                  ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
                     และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 2.6 แผนพัฒนำสตรี ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ปรับเปล่ียนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมพลังและเพิ่มอ านาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกันช่วยเหลือและเยียวยา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 
 2.7 ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564  
  วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564 ” 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
              ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
3. กลไกกำรขบัเคลื่อนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี 
    1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.)  1 คณะ 
   2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ 
   3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)  76 คณะ 
   4. คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
                    (อกส.อ.)  878 คณะ 
   5. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 50 เขต 
   6. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 77 คณะ  
   7. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล 5,884 คณะ/เทศบาล  1,885 คณะ              
                    (ตามเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   8. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 89,086 คน 
                        (ตามเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
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4. โครงสร้ำงอัตรำก ำลังและบทบำทหน้ำทีข่องบุคลำกรของกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี 
  

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) (8 คน) 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรี 

กรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.) 
(8-12 คน) (ประธำน คกส.แต่งต้ัง) 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ 

บทบำทสตรี 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด 

(อกส.จ.) (10-12 คน) 

(ประธำน คกส.แต่งต้ัง) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม. ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ 
บทบำทสตรี (สกส.) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 

(9-12 คน) 

(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
- งำนกำรเงินและบัญชี 

- งำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีเขต (9-12 คน) 

(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ. 

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
- งำนยุทธศำสตร์แผนงำนและโครงกำร 

- งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีจังหวดั 

(9-12 คน)(ประธำน อกส.จ.แต่งตั้ง) 

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 
- งำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกองทุน 

- งำนเครือข่ำยสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดบัอ ำเภอ (อกส.อ.) 
(7-11 คน)(ประธำน คกส.แต่งตั้ง) 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีต ำบล/เทศบำล 

(7-9 คน) (ประธำน อกส.อ.แต่งต้ัง) 

ส่วนกลำง 

อำสำสมัครผู้ประสำนงำน 
กองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน 

(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

ส่วนภูมิภำค 

กลุ่มกฎหมำย 

อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ 
หมู่บ้ำน/ชุมชน ละ 1 คน 

(กรณีต ำบล/เทศบำล 

มีหมู่บ้ำน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้ำน/

ชุมชน ให้เลือกเพ่ิมเป็นหมู่บ้ำน/ชุมชน 

ละ 2-3 คน (ประธำนอกส.อ.แต่งต้ัง) 
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4. ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) 
     4.1  โครงสร้ำงส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 4.2 อัตรำก ำลัง   

  พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีทุน
หมุนเวียนท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด รวมท้ังส้ิน 499 อัตรา 

  1. ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

   - ข้าราชการ (เต็มเวลา)             จ านวน  38  อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 18 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จ านวน  14    อัตรา 
   - ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)            จ านวน  26   อัตรา 
     รวมท้ังส้ิน             จ านวน  78   อัตรา  
  2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร  

   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จ านวน  5  อัตรา 

  3. ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  

   - ข้าราชการ (บางเวลา)             จ านวน  228  อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จ านวน  221  อัตรา (จังหวัดละ 2- 3 อัตรา) 
     รวมท้ังส้ิน จ านวน  449  อัตรา 

งำนกำรเงิน

และบัญชี 

งำนอ ำนวยกำร

และบริหำร

กลุ่มอ ำนวยกำร 

(28) 

งำนยุทธศำสตร์ 

แผนงำนและ 

โครงกำร 

กลุ่มนโยบำยและ 

ยุทธศำสตร์ (18) 

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 

(22) 

กลุ่ม 

กฎหมำย (9) 

งำนพัฒนำ 

ระบบ 

เทคโนโลยี 

 

ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 

งำนส่งเสริมและ 

พัฒนำศักยภำพ 

กองทุน 

ผอ.กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

งำนเครือข่ำย 

สัมพันธ์ 

ผอ.กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน ผอ.กลุ่มกฎหมำย 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) 

(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี) 

ขรก.14/พนง.5/ลจ.9 ขรก.10/พนง.2/ลจ.6 ขรก.9/พนง.5/ลจ.8 ขรก.4/พนง.2/ลจ.3 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 
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 4.3 หน้ำที่ของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ12 
     1. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
     2. ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน 
     3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     5. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
     6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุน 
     7. รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
     8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี คกส. มอบหมาย 
  4.4  บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา  
แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด เพื่อน าเสนอ คกส.
อนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันท่ีเริ่มต้นปี
บัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคับฯ  คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 ) 
    2. อนุมัติส่ังจ่ายเงินของกองทุน ตามแผนการด าเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
ท่ีได้รับอนุมัติตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559   
(ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 21)  
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  4.5   โครงสร้ำงส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  
(อกส.จ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรีจังหวัด      
  1. พัฒนำกำรจังหวัด มีหน้ำที่  เป็นหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการและ
คณะอนุกรรมการใน อกส.จ.  ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. ก ากับและจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
ของกองทุน  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี อกส.จ. ได้รับมอบหมาย     
  2. หัวหน้ำกลุ่มงำนที่ รับผิดชอบงำนกองทุนฯ  มีหน้ำที่   เป็นผู้ช่วยเลขานุการและ
คณะอนุกรรมการใน อกส.จ.  ลงนามในหนังสือเสนอพัฒนาการจังหวัด  ลงนามในหนังสือเป็นผู้เสนอโครงการ
ในการใช้จ่ายงบบริหาร  ลงนามผู้จดบันทึกการประชุมของ อกส.จ. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกองทุนให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี อกส.จ. ได้รับมอบหมาย 
   3. นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ (บำงเวลำ)  มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของ
ส านักงานเลขานุการ  อกส.จ. ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน  ประสานการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีของกองทุน  ก ากับการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาท่ีก าหนด  ตรวจสอบ ก ากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA  ให้เป็นปัจจุบัน  ประสานการ
ด าเนินงานกองทุน กับส านักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกกองทุน  ท่ีปรึกษาคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ได้รับมอบหมาย 
  4. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี สพจ. (บำงเวลำ)  มีหน้ำที่  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน   ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดท า
บัญชีกองทุน ทะเบียนต่าง ๆ 
  5. เจ้ำพนักงำนธุรกำร (บำงเวลำ) มีหน้าท่ี  รับ – ส่งหนังสือ  อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด 

(พัฒนำกำรจังหวัด) 

หัวหน้ำกลุ่มงำน 

ที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ 

นักวิชำกำรที่รับผิดชอบ 

งำนกองทุนฯ (บำงเวลำ) 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญช ี

สพจ. (บำงเวลำ) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

(บำงเวลำ) 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 

(พนักงำนกองทุน) 

 

นักวิชำกำรกำรเงินและบัญช ี

(พนักงำนกองทุน) 

 

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 

(พนักงำนกองทุน) 
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  6. พนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย 
       1. นักจัดกำรทั่วไป (เต็มเวลำ)  มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน  ประสานการจัดประชุม อก
ส.จ. (การเตรียมการ/การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ อกส.จ. ทุกคน) 
วางแผนการติดตามการด าเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุน  ท าหนังสือแจ้งผลการ
อนุมัติโครงการให้สมาชิก และอกส.อ. พิมพ์สัญญา และหลักฐานอื่นๆ ในระบบ SARA  ส่งให้ สนง. เลขานุการ 
อกส.อ.  จัดท าบัตรอ่อนบาร์โค้ด (ส าหรับลูกหนี้เพื่อช าระคืนเงินในรูปแบบ Bill payment)  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน/ไตรมาส  รายงานตัวช้ีวัดทุนหมุนเวียน ให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือราชการ 
/Email /OA)  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 2. นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี (เต็มเวลำ)  มีหน้ำที่  
      - จัดท าบัญชี และทะเบียนคุมต่าง ๆ 
              บัญชีต่าง ๆ ได้แก่  บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร ท่ีรองรับ  Bill payment ของ สพจ.  
บัญชีคุมเงินฝากคลังกองทุนฯ  บัญชีคุมกระทบยอดเงินฝากคลัง / ฝากธนาคาร 
  ทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่  ทะเบียนลูกหนี้รายตัว   ทะเบียนคุมเงินทุนหมุนเวียน  
ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)   
  - จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของ  สนง.เลขานุการ อกส.จ. ท่ีได้รับจัดสรร 
  - รับช าระคืนเงินในระบบ SARA 
  - ตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงิน  (ทุกวันในระบบ SARA+บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) 
  - ออกใบแจ้งหนี้ กรณีมีลูกหนี้ผิดนัด  
  - ต้ังเรื่องการโอนเงินให้สมาชิก (ท าหนังสือขอเบิกเงินฝากคลัง (เงินอุดหนุน/
หมุนเวียน/บริหาร (ค่าธรรมเนียม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ท าหนังสือประสานธนาคาร
เพื่อโอนเงิน 
  - ตรวจสอบใบส าคัญรับเงินของสมาชิกท่ีส่งคืนเมื่อได้รับเงินกองทุนเรียบร้อยแล้ว       
        - จัดท ารายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือน + รายงานการรับ -จ่ายเงินกองทุน  
       - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/ เงินอุดหนุน/ทุน หมุนเวียน ในระบบ BPM / ระบบ 
SARA 
       -  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (เต็มเวลำ) 
       - บันทึกโครงการในระบบ SARA 
      - งานสารบรรณของส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
       - รายงานผลการด าเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์ 
         - บันทึกข้อมูลบุคคล(DPIS)ของพนักงานกองทุนฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะขับเคล่ือน 
ทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน) 
    - สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอพัฒนาการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
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    - บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์ 
    - บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์ 
    - ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด 
   ( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ให้เป็นหน้ำที่ของ นักจัดกำรทั่วไป ) 
 
   หน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. 
   1 .ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   3. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด 
     5. รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด 
   6. ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ  ในจังหวัด ให้ สกส และ อกส.จ. ตามก าหนด 
   7. รวบรวมโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบของ อกส.อ. บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอ  
คณะท างานขับเคล่ือนจังหวัดกล่ันกรองและเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ  
   8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันท่ี
ได้รับอนุมัติโครงการและจัดท าสัญญาเงินกู้ตามแนวทางท่ี สกส.ก าหนด  
   9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวันท า
การนับแต่วันท่ีมีมติไม่อนุมัติโครงการ 
   10. แจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจ านวนท่ีได้รับ
อนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิก 
   11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงนิทุนหมุนเวียนของสมาชิก  
เสนอต่อ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA  แจ้งกลับส านักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกทราบ 
    12. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกับ อกส.จ./ 
คณะขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตามแนวทางท่ี สกส.ก าหนด   
   13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อ อกส.จ.พิจารณาอนุมัติ 
    14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนมาท่ี สกส. เพื่อน าเข้าท่ีประชุม 
คกส. เพื่อทราบทุกเดือน 
   15. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตามแนวทางท่ี สกส.ก าหนด 
   16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายช่ือสมาชิกท่ีขึ้นทะเบียน 
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ สกส. ทราบของสมาชิกท้ังสองประเภท 
   17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ 
   18. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี คกส. /อกส.จ. มอบหมาย 
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 4.6 โครงสร้ำงส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ (อกส.อ) 
 
 

 

 

 

  

 

     บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม       
กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ 

  1. พัฒนำกำรอ ำเภอ มีหน้ำที่ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามผลการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ก าหนดการประชุม อกส.อ. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีของอ าเภอ ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. นักวิชำกำรที่ รับผิดชอบงำนกองทุนฯของอ ำเภอ มีหน้ำที่  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ เตรียมการประชุม 
อกส.อ. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าค าส่ัง
แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล ประกาศรายช่ือสมาชิก รายงานข้อมูล
สมาชิกให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น อกส.อ. มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ 

(พัฒนำกำรอ ำเภอ) 

นักวิชำกำรที่รับผิดชอบ 

งำนกองทุนฯ (พัฒนำกร) 



๑๕ 

 

4.7  โครงสร้ำงส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 

 1. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพ มีหน้ำที่  เป็นหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯ เป็น
เลขานุการและคณะอนุกรรมการใน อกส.กทม.  ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.กทม. ก ากับและจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี อกส.กทม. ได้รับมอบหมาย  
 2. นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของส านักงาน
เลขานุการ  อกส.กทม. ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน  ประสานการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีประจ าปีของกองทุน  ก ากับการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนด  ตรวจสอบ ก ากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA  ให้เป็นปัจจุบัน  ประสานการด าเนินงาน
กองทุน กับส านักงานเลขานุการ อกส.กทม./สมาชิกกองทุน  ท่ีปรึกษาคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเขต  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ได้รับมอบหมาย 
 3. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน   ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดท าบัญชีกองทุน ทะเบียน
ต่าง ๆ 
 4. นักจัดกำรทั่วไป มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน  ประสานการจัดประชุม อกส.กทม.  
(การเตรียมการ/การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ อกส.กทม. ทุกคน)  
วางแผนการติดตามการด าเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุน  ท าหนังสือแจ้งผลการ
อนุมัติโครงการให้สมาชิก และอกส. เขต พิมพ์สัญญา และหลักฐานอื่นๆ ในระบบ SARA  ส่งให้ สนง. 
เลขานุการ อกส.กทม.  จัดท าบัตรอ่อนบาร์โค้ด (ส าหรับลูกหนี้เพื่อช าระคืนเงินในรูปแบบ Bill payment)  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน/ไตรมาส  รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน ให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือ
ราชการ /Email /OA)  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมา 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 

(ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพ) 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี

นักวิชำกำรเงินและบัญช ี

นักจัดกำรงำนทั่วไป นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 

ที่รับผิดชอบฯ 

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 



๑๖ 

 

                5. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล  
       - บันทึกโครงการในระบบ SARA 
      - งานสารบรรณของส านักงานเลขานุการ อกส.กทม. 
       - รายงานผลการด าเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์ 
         - บัน ทึกข้อมูลบุคคล(DPIS)ของพนักงานกองทุนฯ/อกส.กทม.  /อกส.เขต./ 
คณะขับเคล่ือนทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน) 
    - สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ 
    - บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์ 
    - บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์ 
    - ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯ 
  6. เจ้ำพนักงำนธุรกำร มีหน้าท่ี  รับ – ส่งหนังสือ  อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

หน้ำที่ของ ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม. 
        1. ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
        2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานคร 
        3. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
        4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
        5. รวบรวม จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
        6. ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ให้ส านักงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  
ตามก าหนด 

        7. รวบรวมโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 

        8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันท่ีได้รับ
อนุมัติโครงการ และจัดท าสัญญาเงินกู้ตามแนวทางท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก าหนด 

        9. แจ้งผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุน กรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวันท าการ
นับแต่วันท่ีมีมติไม่อนุมัติโครงการ 

      10. แจ้งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด าเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจ านวนท่ีได้รับ
อนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก 
          11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงนิทุนหมุนเวียนของสมาชิก 
เสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลในระบบ SARA  แจ้งกลับสมาชิกทราบ 



๑๗ 

 

   12. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกับคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครและคณะขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทกรุงเทพมหานครตาม
แนวทางท่ี ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก าหนด 
  13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ   
   14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนต่อส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อทราบทุกเดือน 
  15. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตามแนวทางท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีก าหนด 
  16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี พร้อมประกาศ
รายช่ือสมาชิกท่ีขึ้นทะเบียน และแจ้งผลการขึ้นทะเบียนของสมาชิกท้ังสองประเภท ให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทราบ 
  17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและ
ประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ 
  18. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มอบหมาย 
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ส่วนที ่2  
ทิศทำงยทุธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

 พ.ศ. 2562 – 2564 
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1. ควำมเช่ือมโยงยทุธศำสตรก์องทนุพัฒนำบทบำทสตรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูค่วามมั่งคั่ง และย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏรูิปประเทศ 11 ด้าน  
ดา้นท่ี 5 ดา้นเศรษฐกิจ  
ดา้นท่ี 9 ดา้นสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิ ฉบับที ่12 

แผนพัฒนำสตรี ในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
เป้าหมายท่ี ๑ ลดปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดข้องกลุ่มคนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกนั และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
เป้าหมายท่ี ๒ เพ่ิมศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เขม้แข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรั้บส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 
เป้าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดต้ามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   ปรับเปล่ียนเจตคติของสังคมในประเด็น ความเสมอภาคเท่าเทียม
กนัระหว่างหญิงชาย 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  เสริมพลงัและเพ่ิมอ านาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดบั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ก  าหนดมาตรการคุม้ครอง ป้องกนั ช่วยเหลือและเยยีวยา 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5  สร้างความเขม้แข็งของกลไกและกระบวนการพฒันาสตรี 

กรมการพัฒนาชุมชน 

วิสัยทัศน์   “ เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชน พึ่งตนเอง
ได้  ภายในปี 2564 ” 

ยุทธศาสตร์ 1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
ยุทธศาสตร์ 3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิและ 
                        มีธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเช่ือมโยงกับกลุ่มเครือข่ายในพืน้ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

Page  5 

Page  6 



๒๐ 

 

2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 

 

 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่ากองทุนอื่น ๆ ท่ีมี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน 
2. กองทุนมีเป้าหมายชัดเจน ท่ีมุ่งสร้างโอกาส ให้สตรี/กลุ่ม
สตรีด้อยโอกาส พัฒนาศักยภาพ ในการด ารงชีวิตและ
แก้ปัญหาสตรี/ชุมชน 
3.  คณะท างานระดับต าบล /เขตใน กทม. เป็นกลไกส าคัญ
ในกระบวนการบริหารกองทุนในพ้ืนที่  
4. ข้อบังคับในการขับเคลื่อนกองทุน ท่ีมุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิด
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
5.  กระบวนงานในพ้ืนที่เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ได้ 
6. กองทุนมีความมั่นคงทางการเงิน และสมาชิกเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่าย 
7. สมาชิกและเครือข่ายมีจ านวนมากและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

. ส านักงานขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและ
บัญชี การจัดการข้อมูลสารสนเทศ  นิติกร ท้ังในส่วนกลาง
และในพ้ืนที่ 
2.  การบริหารกองทุนมีระบบการจัดการข้อมูลข่าวสาร  
ระบบการเงิน งบประมาณ และระบบการตรวจสอบ  ติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพน้อย 
3. การสื่อสารสร้างความเข้าใจในระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติของกองทุนให้แก่หน่วยงาน ในพ้ืนที่  สมาชิกสตรี กลุ่ม
สตรีที่ด้อยโอกาสมีประสิทธิภาพน้อย 
4. บุคลากรในการท างานมีความไม่ต่อเน่ือง เช่น โอน ย้าย 
ลาออก  
5. การวิเคราะห์โครงการขาดมาตรฐาน 
6. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
ระดับอ าเภอขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และมีภาระงาน         ในพ้ืนที่มาก 
7. หลักเกณฑ์ในการเสนอขอโครงการที่ก าหนดให้สมาชกิ
รวมกลุ่มจ านวน 5 คน 

 
โอกำส (O) อุปสรรค (T) 

1. กระแสการต่ืนตัวให้สตรีมีบทบาทน าในระดับประเทศ
ภูมิภาค และระดับโลก 
2. สตรีและกลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาสที่มีศักยภาพ  มีความ
ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
3. ปัญหาด้านความเหลี่อมล้ า  การละเมิดสิทธิของสตรีมี
ความรุนแรง จึงต้องการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐในการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน 
4. พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียนท าให้กองทุนมีแนว
ทางการบริหารทีช่ัดเจน 
5. มีหน่วยงานภาคีที่สนใจพร้อมให้การสนับสนุน 
6. มีการสร้างงานสร้างอาชีพได้หลากหลาย 
7. มีเทคโนโลยีทีทันสมัยท าให้เข้าถึงง่าย 

1. กองทุนฯ เป็นกองทุนใหม่  ท าให้การก าหนดหลักเกณฑ์ 
กลไกการบริหารงาน ยังไม่สมบูรณ ์
2. ระเบียบปฏิบัติของทางราชการมีการควบคุมมากกว่าการ
ส่งเสริมสนับสนุน ท าให้การบริหารกองทุนในพ้ืนที่ขาดความ
คล่องตัว 
3. หน่วยงานในพ้ืนที่ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาบทบาทสตรีน้อย 
4. การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจยังมีประสิทธิภาพน้อย 
5. เศรษฐกิจตกต่ าสตรีขาดรายได้ในการช าระหน้ีกองทุน 

 



๒๑ 

 

3. แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 - 2564 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์ 

มิติคุณภำพกำรให้บริกำร 

มิติกำรพัฒนำองค์กำร 

แผนที่ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ.  2562-2564 

“ เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น” 

นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภำพกำรท ำงำนในพื้นท่ีและบริหำรกองทุนฯ 

กลไกกำรบริหำรงำนในพื้นที่มี
ประสิทธิภำพ 

กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันของ
เครือข่ำยในพื้นท่ี 

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรีสำมำรถ
พัฒนำอำชีพและรำยได้แก่สตร ี

สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้  ไม่มีภำระหนี้สิน 

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตร ี
สำมำรถพัฒนำสตรีให้มีส่วนร่วม 

ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชุมชน 

พัฒนำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนมีสมรรถนะในกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตร ีกลุ่มสตร ีกองทุนฯ 

และเครือข่ำย 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีสมรรถนะในกำรบริหำรกองทุนฯ 

กองทุนฯมีควำมมั่นคง บริหำรด้วย 
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 

สตรี องค์กรสตร ี องค์กรสตรี และเครือข่ำยสตร ี เครือข่ำยในพื้นท่ีของกรมและหน่วยงำนรัฐ 
และเอกชน ภำคประชำชนอื่น ๆ 

สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวติท่ีด ีมีบทบำทน ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 

มิติประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
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วิสัยทัศน์ :  เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีบทบาทน าทางเศรษฐกิจ 
สังคม  การเมืองในชุมชน 
พันธกิจ 
1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สตรีในชุมชน 
3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ              
1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี 
1.3 เพิ่มช่องทางการตลาด                                  
1.4 การส่ือสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน 

2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย 
    ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี                                    
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี 
2.3 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 

3. การเช่ือมโยงการบริหารร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายในพื้นท่ี 

3.1 สร้างภาคีความร่วมมือ                              
3.2 พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย 
3.3  ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหาร
กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคล่ือนกองทุนฯ 
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
      และเทคโนโลยี 
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่  1   เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
 เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : สตรีมีรายได้เล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ ไม่มีภาระหนี้สิน 
       ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :  
   1. จ านวนโครงการท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
   2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา  
    3. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP 
   4. สตรีท่ีได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์    
         1. กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรประกอบอำชีพ  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำรดังนี้ 
     แผนงำนกำรเข้ำถึงแหล่งทุน  
         1. เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ 
         2. เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ 
         3. พัฒนาทุนให้เอื้อต่อนโยบายรัฐบาล 

              แผนงำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
         4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
         5. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของสตรี 
                                สร้างงานท่ีใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
      6. วิจัยความต้องการทางการตลาด 
       แผนงำนกำรบริหำรจัดกำร 
             7. พัฒนาเทคนิคการให้บริการเงินกู้ 
             8. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี 
 9. เร่งเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวก (ดอกเบี้ยต่ า) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
                                 กองทุนแก่ กลุ่มสตรี และผู้ด้อยโอกาส 

 2. พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
              แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี   
          1. ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพกองทุนฯ 
                         2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี 
                            3. ยกระดับกลุ่มอาชีพ เข้าสู่ มชช. 
                          4. เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
               แผนงำนกำรสร้ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์กลุ่มอำชีพ 
                          5. ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี 
                          6. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
                         7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง 4P 
              แผนงำนพัฒนำกลุ่มอำชีพสู่สัมมำชีพ 
                           8. ท าความร่วมมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจ ากัดขับเคล่ือนการส่งเสริม 
                                  การประกอบสัมมาชีพสตรี 
                       9. เสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่สตรี 
                   10. พัฒนากลุ่มสัมมาชีพสตรีสู่ OTOP 



๒๔ 

 

                   11. เชิดชูเกียรติสัมมาชีพสตรีดีเด่น 
                   12. start up  สัมมาชีพสตรี (ส่งเสริมสัมมาชีพที่ใช้องค์ความรู้สู่นวัตกรรมใหม่) 

3. เพิ่มช่องทำงกำรตลำด  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
              แผนงำนฐำนข้อมูลและส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด 
     1. จัดท าฐานข้อมูลการตลาดภายในและภายนอกชุมชน 

          2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด 
              แผนงำนส่งเสริมกำรตลำด 
            3. ส่งเสริมตลาด online 
            4. ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
            5. สร้างนักธุรกิจสตรีใหม่ 
            6. พัฒนานักส่งเสริมการตลาดเยาวสตรีและสตรี 
            7. จัดแสดงมหกรรมสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาสตรี 

            4. กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
        แผนงำนกำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ 
                       1. ส่ือสารสร้างความภาคภูมิใจของสตรี 
                       2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ของกองทุนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
                                  เพื่อให้สตรีเข้าถึงกองทุน 
                       3. เชิดชูเกียรติสตรี และเครือข่ายดีเด่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพและ 
                                  บทบาทสตรี 
                       4. ขยายผลอาชีพสตรีดีเด่น 
                       5. สร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
                       6. ส่งเสริมสตรีให้เป็นพลังเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                       7. สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของกองทุนฯ ร่วมกนั 
                       8. ส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงิน 
                       9. สร้างบริษัทสตรีในการบริหารจัดการสตรีรุ่นใหม ่สตรีเจ้าของธุรกิจภาคเอกชน  
                                  สตรีระหว่างด าเนินการธุรกิจและสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  :  สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีบทบาทน า
ทาง เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในชุมชน  
    ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
               1. จ านวนผู้น าสตรีองค์กรสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา   
                         คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ :  
        1. พัฒนำศักยภำพสตรี  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
            แผนงำนพัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรี   
    1. พัฒนาสตรีให้มีภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารงาน 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และ  
                              ส่ิงแวดล้อม 
   3. สร้างผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   5. ส่งเสริมผู้น าสตรีสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) 
               แผนงำนพัฒนำองค์กร  
   6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   7. ส่งเสริมผู้น าสตรีในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตนเองและองค์กร 
                        8. ส่งเสริมพัฒนายกระดับศักยภาพสตรี 
        2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยสตรี  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
              แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
   1. สร้างเครือข่ายอาชีพ/สวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
              แผนงำนส่งเสริมเครือข่ำยกองทุนฯ 
   2. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงานของเครือขา่ยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   3. จัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                                   ให้มีประสิทธิภาพ 
   4. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
    5. ส่งเสริมผู้น าสตรีและเครือข่ายฯในการเช่ือมประสานการท างานร่วมกับองค์กร      
                                   สตรีและเครือข่ายอื่นๆ 
   6. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรสตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 
   7. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ 
            8. สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรีและบทบาทของเครือข่ายสตรีต่อการพัฒนาสังคม  
                                   และส่ิงแวดล้อม 
     9. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ 
 
 
 



๒๖ 

 

         3. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
      แผนงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี ผู้น ำสตรี 
  1. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาสตรีและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาสตรีทุก                     
                                   ระดับ 
   2. ส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (way of life) 
   3. สตรีเป็นแกนน าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ตามเกณฑ์ จปฐ. 
   4. เร่งสนับสนุนการให้ทุน เพื่อส่งเสริมองค์กรสตรีในการดูแลแก้ปัญหาสตรี เด็ก  
                                   เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส 
   5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบทบาทสตรี 
   6. ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
            แผนงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตองค์กรสตรี  
   7. ส่งเสริมองค์กรสตรี จัดสวัสดิการ และส่งเสริมสวัสดิภาพของสตรี 
   8. ส่งเสริมศูนย์ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ  
   9. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
            แผนงำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
       10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพฒันาคุณภาพชีวิตสตรี 
       11. ยกย่อง ชมเชย กิจกรรมของผู้น าสตรีดีเด่น 
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ำยในพืน้ที่ 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  :   

1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรี สามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี 
2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

มั่นคงชุมชน 
3. การบูรณาการท างานร่วมกันของเครือข่ายในพื้นท่ี 

    ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
                    1. จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนท่ีมีภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีให้การสนับสนุน 
   กลยุทธ์ : 
  1. สร้ำงภำคีควำมร่วมมือ  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
     แผนงำนกำรสร้ำงภำคีควำมร่วมมือภำคีกำรพัฒนำ 
      1. จัดท าฐานข้อมูลภาคีการพัฒนาด้านอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพสตรี 
     2. จัดกิจกรรมความร่วมมือ/ท า MOU /กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
     3. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีจะขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพสตรี 
     4. ส่งเสริมการจัดท าแผนการสนับสนุนงานกองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ี 
 2. พัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
     แผนงำนพัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย 
     1. จัดท าทะเบียนเครือข่ายอาชีพ/ เครือข่ายองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพสตรี
         ด้านต่าง ๆ 
     2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ี 
     3. พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ 
     4. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายอาชีพในระดับต่าง ๆ หรือ KM สัญจร  
         ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ี 
     5. เช่ือมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
         ตามรูปแบบประชารัฐ 
     6. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
     7. เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับสตรี และคณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
         กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ให้มีบทบาทน าในระดับภูมิภาค  
           และระดับประเทศ 
     8. สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพฒันาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบใน 
                                   หมู่บ้าน/ชุมชน 
     9. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
       แผนงำนส่งเสริมกิจกรรมของสตรีกับเครือข่ำยในพืน้ที่ 
      1. ส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี 
     2. สนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนาอาชีพสตรี 
     3. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของกองทุนฯ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ี 
     4. สานสัมพันธ์เครือข่าย อาชีพสตรี/สัมมาชีพ  
     5. เช่ือมโยงตลาด OTOP /แหล่งท่องเท่ียว/หมู่บ้าน ovc /ตลาดประชารัฐ 
     6. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดกับประชารัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 4  เสรมิสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทนุฯ ตำมหลกัธรรมำภบิำล 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ :  
  1. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีสมรรถนะในการบริหารกองทุน 
  2. พัฒนาการและบุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
      แก่สตรี กลุ่มสตรี และเครือข่าย  
  3. นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภาพการท างานในพื้นท่ีและบริหารกองทุน 
  4. กลไกการบริหารงานในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
  1. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงการคลังก าหนด 
  2. ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุน 
  3. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และ 
      ผู้ใช้บริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 กลยุทธ์ : 
  1. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
            แผนงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกองทุนฯ 
   1. เพิ่มศักยภาพสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี 
                                   ประสิทธิภาพให้เกิดความเช่ียวชาญ สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมี 
                                   ประสิทธิภาพ 
  2. เพิ่มพูนทักษะในการด าเนินงานด้านการเงิน และบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  3. กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
  4. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ี 
  5. ส่งเสริมการขับเคล่ือนค่านิยมองค์การท่ีดี 
   แผนงำนพัฒนำศักยภำพกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 
   1. สร้างแรงจูงใจให้เกียรติ ยกย่องผู้มีผลงานส่ือสารภาพลักษณ์ท่ีดีในกองทุนฯ 
    2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่บุคลากรและคณะท างานในด้านการบริหาร  
                                            กองทุน 
 2.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
  แผนงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกองทุนฯ 
    1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุน/บุคลากร 
  2. พัฒนาระบบบัญชีกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ 
         3. พัฒนาคลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนฯ 
 แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรกองทุน  
         4. พัฒนาเว็บไซต์ Helpdesk Online และ Mobile Technology  
  5. บ ารุงรักษาโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 
  6. เช่ือมโยงทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชน 
  7. พัฒนาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในส่วนกลางและจังหวัด  
  8. พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9. พัฒนาระบบงานสารบรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์/ส านักงานไรก้ระดาษ 



๓๐ 

 

      10. ผลิตส่ือข้อมูลความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
                                    งานกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ 
      11. สนับสนุนการให้บริการข้อมูล ข่าวสารกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      12. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      13. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้กองทุนฯ 

  3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
   แผนงำนพัฒนำระบบงำน 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี กองทุนฯ และสร้างความรู้ 
       ความเข้าใจในการสอบทาน และปรับปรุงรายงานทางการเงินแก่เจ้าหน้าท่ี 
  2. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้ 
  3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล  
                                   และการบริหารความเส่ียง   
  4. พัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน   
  5. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานกองทุนฯ  
  6. ศึกษาวิจัยและพัฒนากองทุนพัฒนาสตร ี
  7. ปรับปรุง โครงสร้าง  อัตราก าลัง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 แผนงำนสนบัสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 
  8. สร้างคู่มือ ส่ือ ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและกลไก 
      การขับเคล่ือนกองทุนทุกระดับเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กลุ่มสตรี 
  9. สนับสนุนเครื่องมือ ส่ือ ค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการท างาน คู่มือ 
                                   และสร้างทีมงาน ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 
      10. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนกองทุนฯ 
  11. เพิ่มประสิทธิภาพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนทุกระดับ   
                                          อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนฯชุมชนในพื้นท่ี  กทม. /จังหวัด ให้สามารถถ่ายทอด  
                                               องค์ความรู้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

3. ตัวช้ีวัดผลผลติของแผนยทุธศำสตรก์องทนุพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2562 – 2564 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ฐำนข้อมูล 

2561 

หน่วยงำน 

 

ประเดน็
ยทุธศาสตร์ 

2562 2563 2564 หน่วยงำน 

1. จ านวนโครงการที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอนุมั ติ
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

โครงการ 1,500 3,000 4,500 6,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรี
ได้รับการพัฒนา 

กลุ่ม 1,520 1,520 1,520 1,520 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๓. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรี
ได้รับการพัฒนาเป็น OTOP 

ผลิตภัณฑ์ 295 295 295 295 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๔.สตรีที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 5 7 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๕. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ราย 54,000 81,000 81,000 81,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๖.จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
มีความเข้มแข็ง 

กลุ่ม - 250 300 328 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๗. จ านวนกลุ่มของสมาชิก
กองทุนที่ มีภาคี เค รือ ข่าย 
ในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน 

กลุ่ม 878 878 878 878 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

๘.ระดับความส า เร็จของ 
การบริหารกองทุน 

ระดับ 5 5 5 5 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

๙. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการ
บริหารกองทุนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

คะแนน 4 4 4 4 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

10.พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ 1 2 3 3 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ ำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพและเครือข่ำยอำชีพ 
ค ำจ ำกัดควำม :   
 โครงการท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ  หมายถึง โครงการท่ีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ท้ังประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสมาชิกได้รับเงิน
ไปประกอบอาชีพ 
          ได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น 

ตัวชี้วัดที่ 2  จ ำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำ  
ค ำจ ำกัดควำม :   
 กลุ่มอาชีพสตรี หมายถึง กลุ่มอาชีพท่ีได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปด าเนินกิจกรรม  
และได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรีในระบบคลังข้อมูลอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   การได้รับการพัฒนา หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ ฯลฯ 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์สตรีของได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP 
ค ำจ ำกัดควำม :   
    ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ  
  การพัฒนาเป็น OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์สตรี ท่ีได้รับการพัฒนาและสามารถน าไปขึ้นทะเบียนเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP  กับกรมการพัฒนาชุมชน (กรณี ปีท่ีไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้นการ
ประเมินตัวช้ีวัดในปีนั้น) 

หมำยเหตุ     

จังหวัดขนาดเล็ก    34   จังหวัด   จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์    จ านวน    102  ผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขนาดกลาง  22   จังหวัด   จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์    จ านวน     88   ผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขนาดใหญ่   21  จังหวัด   จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์    จ านวน   105   ผลิตภัณฑ์ 
รวมท้ังส้ิน   295  ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดที่ 4  สตรีที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
ค ำจ ำกัดควำม 
สตรี  หมายถึง สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุต้ังแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ขึ้น  ทะเบียนเป็นสมาชิก
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
มีรายได้เพิ่มข้ึน  หมายถึง สตรีได้น าเงินทุนไปประกอบอาชีพท าให้มีรายได้สูงกว่าเดิม  
ได้รับการสนับสนุน หมายถึง  ได้รับการพิจารณาโครงการให้น าเงินไปประกอบอาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 5  จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค ำจ ำกัดควำม :   
  ผู้น าสตรี  หมายถึง อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน คณะท างาน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ  คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรีท่ีขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ  
คณะกรรมการสมาชิกประเภทองค์กรสตรี   
    การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการของกลุ่ม องค์กร ของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ 
การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง  การพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต ด้านสุขภาวะอนามัย  ด้าน
สวัสดิการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนเครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีควำมเข้มแข็ง 
ค ำจ ำกัดควำม 
 เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายถึง  
       - เครือข่าย  หมายถึงกลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย สมาชิกกองทุนกู้เงินประเภททุนหมุนเวียน
ของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้   
       - กลุ่มองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน ส าหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี  
เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี 
 ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี  หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กองทุนต่าง ๆในชุมชน  บริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีจังหวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
ความเข้มแข็ง หมายถึง  เครือข่ายมีโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีชัดเจน มีเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สตรี และหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

ตัวชี้วัดที่  7 จ ำนวนกลุ่มของสมำชิกกองทุนที่มีภำคีเครือข่ำยในพืน้ที่ให้กำรสนบัสนุน 
ค ำจ ำกัดควำม :   
     จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุน หมายถึง  
  - กลุ่มอาชีพท่ีสมาชิกกองทุนกู้เงินประเภททุนหมุนเวียนของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้   
  - กลุ่มองค์กรสตรีท่ีได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน ส าหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี  
             เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี 
    ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
   การสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น  
ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการความรู้ ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 8  ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรกองทุน 
ค ำจ ำกัดควำม 
 ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุน  หมายถึง ความสามารถในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีของจังหวัด/กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ มีระดับคะแนนดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คะแนน 

ระดับ 1 มีแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัด....ประจ าปีงบประมาณ 

ระดับ 2 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 และรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ อกส.จ./อกส.กทม./(แล้วแต่กรณี) /สกส. บางเดือน 

ระดับ 3 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 และรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ อกส.จ./อกส.กทม. /(แล้วแต่กรณี) /สกส. ประจ าเดือน 

ระดับ 4 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100 และรายงานผลการด าเนินงาน 
แก่ อกส.จ./อกส.กทม. /(แล้วแต่กรณี) /สกส. ประจ าเดือน 

ระดับ 5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100 และมีคุณภาพมากกว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดและรายงานผลการด าเนินงานแก่ อกส.จ./อกส.กทม. /(แล้วแต่กรณี) / 
สกส. ประจ าเดือน 

 
ตัวชี้วัดที่ 9  ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักกำรบริหำรกองทุนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
ค ำจ ำกัดควำม :   
 เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล 4 ด้าน  ได้แก่  
 1. ด้านการเงิน  
 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 3. ด้านการปฏิบัติการ  
 4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักเต็ม 5 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 10  มีกำรพัฒนำระบบกำรรับ - จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล และ
ผู้ใช้บริกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ค ำจ ำกัดควำม 
การรับ – จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับจ่ายเงินให้กับผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากร,  คู่ค้า, สมาชิก 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล  หมายถึง ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลและพัฒนาก าลังคนให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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                                                          ส่วนที่ 3  
                      แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 2562 
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1. งบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี พ.ศ. 2562 รวมท้ังส้ิน 
2,228,472,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จ าแนกงบประมาณ ดังนี้  
1 งบบุคลำกร 49,192,920 บำท 
 1.1 ค่าลูกจ้างกองทุนฯ จ านวน 26 อัตรา 4,344,000 บาท 
 1.2 

1.3 
ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จ านวน 207 อัตรา 
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้ 8 อัตรา 

44,656,920 
192,000 

บาท 
บาท 

2 งบด ำเนินงำน 405,510,280 บำท 
 2.1 

2.2 
2.3 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย (รวมค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ 84.8 ลบ.)  
ค่าวัสดุ 

26,932,320 
349,393,560  

24,517,000 

บาท 
บาท 
บาท 

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 4,667,400 บาท 
3 งบลงทุน 768,800 บำท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ 768,800 บาท 
4 เงินทุนให้กู้/เงินอุดหนนุ 1,773,000,000 บำท 
 4.1 เงินทุนหมุนเวียน 1,478,000,000 บาท 
 4.2 เงินอุดหนุน 295,000,000 บาท 
แยกงบประมำณ ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค 

ประเภทงบประมำณ ส่วนกลำง(สกส.) 
(บำท) 

ส่วนภูมิภำค 
(บำท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บำท) 

1.งบบริหำรจัดกำรกองทุน 174,416,620 281,055,380 455,472,000 
   1.1 งบบุคลากร  49,192,920 - 49,192,920 
   1.2 งบด าเนินงาน 124,971,900 280,538,380 405,510,280 
         - ค่าตอบแทน 667,200 26,265,120 26,932,320 
         - ค่าใช้สอย 122,136,700 227,256,860 349,393,560 
         - ค่าวัสดุ 1,256,000 23,261,000 24,517,000 
         - ค่าสาธารณูปโภค 912,000 3,775,400 4,667,400 
   1.3 งบลงทุน      251,800 517,000 768,800 
    1.4 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/
ขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์
และนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

84,800,000 - 84,800,000 

2. เงินอุดหนนุ 5,000,000 290,000,000 295,000,000 
3. เงินทุนหมุนเวียน 30,000,000 1,448,000,000 1,478,000,000 

รวมทั้งสิ้น 209,416,620 2,019,075,380 2,228,472,000 
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2. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 - 2564 จ านวน 10 ตัวช้ีวัด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกเข้มแข็งและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ” 
ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

หน่วยงาน 

1. จ านวนโครงการท่ีกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
อนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

โครงการ 3,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

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

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น 
OTOP 

ผลิตภัณฑ์ 295 สกส./จังหวัด/
กทม. 

4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 3 สกส./จังหวัด/
กทม. 

5. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ราย 54,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

6. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง 

กลุ่ม 250 สกส./จังหวัด/
กทม. 

7. จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนท่ีมีภาคีเครือข่าย
ในพื้นท่ีให้การสนับสนุน 

กลุ่ม 878 สกส./จังหวัด/
กทม. 

8. ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุน คะแนน 5 สกส./จังหวัด/
กทม. 

9. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

คะแนน 4 สกส./จังหวัด/
กทม. 

10. พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดิจิทัลและผู้ใช้บริการ 

ระบบ 2 
สกส. 
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3. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี พ.ศ. 2562  

 1. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้อง 
กับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีได้รับอนุมัติแผน 
 3. จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้งหน่วยงานในส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ให้ทราบและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว 
 4. จังหวัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 5. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 รายเดือน รายไตรมาส 
 6. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อทราบเป็นประจ าทุกเดือน และสรุปผล 
การด าเนินการเป็นรายไตรมาส 
 7. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการด าเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

4. รำยละเอียดโครงกำรกิจกรรมตำมแผนกำรปฏบิตัิกำรกองทนุพฒันำบทบำทสตรี ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

                            ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่  1    
                          เสริมสร้ำงอำชีพและรำยไดแ้ก่สตรี 
เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์  :   
        สตรีมีรายได้เล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ ไม่มีภาระหนี้สิน 
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :  
      1.  จ านวนโครงการท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
     2.  จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา 
 3. จ านวนผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาเป็น OTOP 
 4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมรีายได้เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ : 
   1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ              
  1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี 
  1.3 เพิ่มช่องทางการตลาด                                  
  1.4 การส่ือสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดแผนงำนและโครงกำร  :  
      1. โครงการท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 3,000 โครงการ 
     2. กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา จ านวน 1,520 กลุ่ม 
 3. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP จ านวน 295 ผลิตภัณฑ์ 
 4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมรีายได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณทั้งสิ้น 
(บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กลยุทธ์ : กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรประกอบอำชีพ               
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด จังหวัด 77   

1,478,000,000.00  
            จังหวัด/กทม. 

จังหวัดขนำดเล็ก จงัหวัดละ  12,000,000   
บำท             ประกอบดว้ย 

จังหวดั 34      408,000,000.00              

ภาคกลาง  :  จนัทบุร ีชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบครีีขันธ์ ปราจีนบรุี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สงิห์บุร ีอ่างทอง  

             

ภาคเหนือ  :  น่าน พะเยา พิจิตร แพร ่แม่ฮ่องสอน ล าพูน อุตรดติถ ์อุทัยธานี               
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบวัล าภู 
อ านาจเจริญ 

             

ภาคใต้  :  กระบ่ี ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล               
จังหวัดขนำดกลำง จงัหวัดละ 20,000,000 
บำท             ประกอบด้วย 

จังหวดั 22      440,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กาญจนบุร ีฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรอียุธยา ราชบุรี ลพบุร ี
ระยอง สระบุร ีสุพรรณบุรี   

              

ภาคเหนือ  :  ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ ์ล าปาง สุโขทัย ตาก                
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  : กาฬสนิธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม                
ภาคใต้  :  ตรงั นราธิวาส ปัตตาน ี                 
จังหวัดขนำดใหญ่ จังหวัดละ 30,000,000 บำท  
ประกอบด้วย 

จังหวดั 21      630,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กรงุเทพมหานคร ชลบุร ีสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธาน ี               
ภาคเหนือ  :  เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค ์                 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  ขอนแก่น ชัยภูม ินครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรนิทร์ อุดรธานี อุบลราชธาน ี 

              

ภาคใต้  :  นครศรีธรรมราช สงขลา  สรุาษฎรธ์าน ี                 



๔๒ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณทั้งสิ้น 
(บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กลยุทธ์ :  พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี               
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (5.20) 

รุ่น/วนั/คน 1/1/155      167,000.00              สกส.    
(อนุฯ กทม.) 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (6.3) 

  22,880,000.00              

กิจกรรมท่ี 1 เพิ่มประสิทธภิาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

รุ่น/คน/วนั 878/28,096
/1 

17,560,000.00             อ าเภอ 

กิจกรรมท่ี 2 เพิ่มประสิทธภิาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

รุ่น/คน/วนั 76/5,928/1 5,320,000.00             จังหวัด 

กลยุทธ์ :  เพิ่มช่องทำงกำรตลำด               
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่ส าหรับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.9) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/60          600,000.00              สกส. (นย.) 

กลยุทธ์ : กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน               
4. โครงกำรเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรี (5.15) 

    4,647,100.00               

   กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรดีีเด่นระดับจังหวดั 

จังหวดั 77 3,206,500.00              จังหวดั/กทม. 
 

   กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 

จังหวดั 77 947,100.00             สกส.(ศก.) 

   กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเชิดชูเกียรตคินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น 

ครั้ง 1 493,500.00             สกส.(ศก.) 

5. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนนิงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (5.19) 

จังหวดั 1 300,000.00             สกส. 
(อนุฯกทม.) 

6. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนนิงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (6.1) 

จังหวดั 76        13,800,000.00              จังหวดั 



๔๓ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณทั้งสิ้น 
(บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. โครงการเชิดชูเกียรตคินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี(6.7) 

  3,152,000.00              

กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรดีีเด่นระดับจงัหวดั 

จังหวดั 76 3,152,000.00             จังหวดั 

8. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรดี้านการประชาสัมพันธผ์่านสื่อ (10) 

  8,810,000.00             สกส. 
(ศก.) 

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนนิงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครั้ง 1 8,360,000.00 
 

             

กิจกรรมท่ี 2 ผลิตแผน่พับเพ่ือประชาสัมพันธ ์ ฉบับ 150,000 450,000.00              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

   วัตถุประสงค์ /ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 

กลยุทธ์ : กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรประกอบอำชีพ   
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด เพ่ือเป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างงาน 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ด ำเนินกำร : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา/องค์กรสตรีขอกู้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก าหนด 
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนุมัติ 
3. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมทราบ 

จ านวน 3,000 โครงการ 
ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับ
การส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ 

กลยุทธ์ :  พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี   
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนา
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   
2. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี มีความรู้  ความเข้าใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร  : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 155 คน ได้แก่ 
1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงิน
ไปประกอบอาชีพ ในปี 2560 - 2561 จ านวน 150 
คน จ านวน 50 กลุ่มๆ ละ 3 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 5 คน 

1. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
 
 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนา
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   
2. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี มีความรู้  ความเข้าใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม 
ด ำเนินกำร :  ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้ำหมำย : 34,024 คน ประกอบด้วย 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ

1. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 



๔๕ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ.จ านวน 

28,096 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ในปี 
2560 - 2561 จ านวน 26,340 คน จ านวน 878 
อ าเภอ ๆ ละ 10 กลุ่มๆ ละ 3 คน และเจ้าหน้าท่ี
โครงการ จ านวน 1,756 คนจ านวน 878 รุน่ๆ ละ 2 คน 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 
5,928 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ในปี 
2560 - 2561 จ านวน 5,700 คน จ านวน 76 
จังหวัด ๆ ละ 25 กลุ่มๆ ละ 3 คน และเจ้าหน้าที่
โครงการ จ านวน 228 คน จ านวน 76 รุ่นๆ ละ 3 คน 

 

กลยุทธ์ :  เพิ่มช่องทำงกำรตลำด   
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่ส าหรับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการตลาดยุคใหม่
ส าหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. เพ่ือให้เพ่ิมช่องทางการตลาดonline 

1. ประชาสัมพันธ์โดยการรับสมัครผูส้นใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม คัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม 
2. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
3. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
5. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง   
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 60 คน ประกอบด้วย 
1. ผู้ประกอบการหญิง (สมาชิกกองทุนฯ)   
   จ านวน 50 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีส านักงานกองทุนฯ จ านวน 5 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 5 คน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่ 
2. มีนักการตลาด Online รุ่นใหม่ 
จ านวน 50 คน 
2. มีช่องทางการตลาด online 
เพ่ิมข้ึน 1 ช่องทาง 

กลยุทธ์ : กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน   



๔๖ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
5.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
2. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติด าเนินงานตาม
โครงการ 
4. จังหวัดและกรุงเทพมหานครด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดและกรุงเทพมหานครสรุป ประเมินผล รายงาน
กรม 
ด าเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
    1. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน 
    2. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล/เขต จ านวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ 
    3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่
ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใน
ปี พ.ศ. 2560 – 2561 จ านวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1 
กลุ่ม 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
   1. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 76 
จังหวัดๆ 1 คน ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวม 76 คน  
 

     2. ตัวแทนคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา

1. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัด จ านวน 76 คน และดีเด่นระดับ
เขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน 
2. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบล/เขตดีเ ด่นระดับ
จังหวัด จ านวน 77 คณะ และดีเด่น
ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 
คณะ 
3. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีกลุ่ มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 
77 กลุ่มอาชีพ และดีเด่นระดับเขต
ตรวจราชการ จ านวน 18 กลุ่มอาชีพ 



๔๗ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
บทบาทสตรีต าบล/เขตดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 77 
จังหวัดๆ ละ 3 คน รวม 231 คน 77 คณะ 
    3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ระดับจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 77 
คน/กลุ่ม  
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
    1. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 
18 คน 
    2. ตัวแทนคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบล/เขตดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
จ านวน 18 คน 18 คณะ 
    3. ตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน /  
18กลุ่ม 
    4. นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 54 คน  
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
6. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรดี้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
   กิจกรรมท่ี 1 ผลติสื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนนิงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   กิจกรรมท่ี 2 ออกแบบและจัดท าชดุ
นิทรรศการแบบพับเก็บได ้

1 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
2 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสตรีในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในการพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
3 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร  : ส่วนกลาง 
เป้ำหมำย :  
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเผยแพร่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ จ านวน ๓๐ ตอน 
กิจกรรมที่ 2 ผลิตแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 150,000 ฉบับ 

1) มีสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเผยแพร่
ออกอากาศทางโทรทัศน์ ในรูปแบบสาร
คดีสั้น 
2) มีแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 



๔๙ 

 

 
                                                  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2   
                                ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์  :    
  สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีบทบาทน าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน 
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
 1. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ : 
  2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี                                    
  2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี 
  2.3 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร  :   
        1. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 54,000 คน 
 2. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง 250 กลุ่ม 
 
 



๕๐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณทั้งสิ้น 
(บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กลยุทธ์ : พัฒนำศักยภำพสตรี                 
1. จัดสรรเงินอุดหนุน จังหวัด 77     295,000,000.00              จังหวัด/สกส. 
จังหวัดขนำดเล็ก    จังหวัดละ 3,000,000 บำท                    
ประกอบด้วย 

จังหวดั   34      102,000,000.00              

ภาคกลาง  :  จนัทบุร ีชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบครีีขันธ์ ปราจีนบรุี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สงิห์บุร ีอ่างทอง   

              

ภาคเหนือ  :  น่าน พะเยา พิจิตร แพร ่แม่ฮ่องสอน ล าพูน อุตรดติถ ์อุทัยธานี                
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบวัล าภู 
อ านาจเจริญ  

              

ภาคใต้  :  กระบ่ี ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล                 
จังหวัดขนำดกลำง  จังหวัดละ  4,000,000 บำท                   
ประกอบด้วย 

จังหวดั 22       88,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กาญจนบุร ีฉะเชิงเทรา นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา ราชบรุี ลพบุร ีระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี   

              

ภาคเหนือ  :  ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ ์ล าปาง สุโขทัย ตาก                 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  : กาฬสนิธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม                 
ภาคใต้  :  ตรงั นราธิวาส ปัตตาน ี                 
จังหวัดขนำดใหญ่ จังหวัดละ 5,000,000 บำท                  
ประกอบด้วย 

จังหวดั 21      105,000,000.00              

ภาคกลาง  :  กรงุเทพมหานคร ชลบุร ีสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธาน ี               
ภาคเหนือ  :  เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค ์               
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  ขอนแก่น ชัยภูม ินครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรนิทร์ อุดรธานี อุบลราชธาน ี 

              

ภาคใต้  :  นครศรีธรรมราช สงขลา  สรุาษฎรธ์าน ี               



๕๑ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณทั้งสิ้น 
(บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กลยุทธ์ : สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยสตรี                 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
(5.11) 

  2,131,400              

     รุน่ท่ี 1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคใต้) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/61 408,000.00             สกส.(ศก.) 

    รุน่ท่ี 2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/85 551,000.00             สกส.(ศก.) 

    รุน่ท่ี 3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคกลาง) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/109 695,000.00             สกส.(ศก.) 

   รุ่นท่ี 4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคเหนือ) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/73 476,900.00             สกส.(ศก.) 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
(5.12) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/159 986,600              

3. โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค (5.13) 

  1,634,500              

รุ่นท่ี 1 โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค (ภาคใต้) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/46 316,000.00             สกส.(ศก.) 

รุ่นท่ี 2 โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/64 422,000.00             สกส.(ศก.) 



๕๒ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณทั้งสิ้น 
(บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
รุ่นท่ี 3 โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค (ภาคกลาง) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/82 530,000.00             สกส.(ศก.) 

รุ่นท่ี 4 โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค (ภาคเหนือ) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/55 366,500.00             สกส.(ศก.) 

4. โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับประเทศ (5.14) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/36 196,000             สกส.(ศก.) 

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานเครือข่าย
อาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวดั (6.2) 

จังหวดั 76 3,125,000.00             จังหวัด 

กลยุทธ์ : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี               
6.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรงุเทพมหานคร (5.16) 

รุ่น/วนั/คน 3/1/321 489,600.00             สกส. 
(อนุฯกทม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

   วัตถุประสงค์ /ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 

กลยุทธ์ : พัฒนำศักยภำพสตรี     
1. จัดสรรเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี

และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสตร ี
ด ำเนินกำร : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1. สมาชิกประเภทองค์กรสตรีขอรับการสนับสนุน 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก าหนด 
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนุมัติ 
3. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมทราบ 

  ผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จ านวน 54,000 คน 

กลยุทธ์ : สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยสตรี     
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค  

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะกรรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค 
2.เพ่ือให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค สามารถบริหาร
จัดการเครือข่าย และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย :  จ านวน  170  คน  ประกอบด้วย 
1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาคจ านวน 76 จังหวัด และ กทม. รวม 77 คน 
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จังหวัด และ กทม.  จ านวน 77  คน 
3.เจ้าหน้าท่ีโครงการ รุ่นละ 4 คน รวม 16 คน 

1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาคมีความเข้มแข็ง
และสามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาคสามารถเป็นแกน
น าส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกัน 
4. ผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 77 คน 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

1.เพ่ือให้เกิดเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 

1. คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ



๕๔ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศ 

4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย :  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. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน  4   คน 

ด าเนินงานร่วมกัน 
2. มีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 
3.  ผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 77 คน 

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศให้มีความเข้มแข็ง
สามารถด าเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศและมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงาน
กอ ง ทุ น พั ฒ นา บ ท บ า ท ส ตรี  ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้  

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย :  จ านวน 159 คน ประกอบด้วย  
1. คณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน 
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 5 คน 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการ
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถสามารถส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 
3. มีแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศ 
 

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจงัหวัด 

1. เ พ่ือส่ ง เสริ มความรู้  ความเ ข้าใจแก่
คณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดให้สามารถ
บริหารจัดการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม 
ด ำเนินกำร :  ระดับจังหวัด 

1. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารจั ดการ เครื อข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีแผนด าเนินงานของ



๕๕ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  ในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
 

กลุ่มเป้ำหมำย :  จ านวน 3,190 คน ประกอบด้วย 
1. ตัวแทนคณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ จ านวน 2,900 คน 
และเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 290 คน 
2. จั งหวัดขนาดเล็ก จ านวน 34 จั งหวัด รวม  
1,122 คน ได้แก่ ตัวแทนคณะท างานเครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
จ านวน 30 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน  
3 คน  
3. จังหวัดขนาดกลาง จ านวน 22 จังหวัด รวม  
968 คน ได้แก่ ตัวแทนคณะท างานเครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
จ านวน 40 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน  
4 คน  
4. จังหวัดขนาดใหญ่ จ านวน 20 จังหวัด รวม 
1,100 คน ได้แก่ ตัวแทนคณะท างานเครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
จ านวน 50 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน  
5 คน  

คณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 
 

1. เพ่ือให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุ ง เทพมหานครมีความรู้  ความเข้าใจ
เก่ียวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุ ง เทพมหานครมีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการในการขอรับการ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย :  ด าเนินการ 3 รุ่น ๆ ละ 107 คน 
รวมทั้งสิ้น 321 คน ประกอบด้วย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ค วามรู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จ เกี่ ย วกั บก า ร
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



๕๖ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. เพ่ือให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ และทางด้านสังคม 
 

1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่สมัครข้ึน
ทะเบียนเป็นสมาชิก ต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2559 
จ านวน 300 คน  
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 15 คน 



๕๗ 

 

 

                                      ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่  3  
                              กำรเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ำยในพืน้ที่ 
เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์  :   
  1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี 
 2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรีให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

ความมั่นคงชุมชน 
 3. การบูรณาการท างานร่วมกันของเครือข่ายในพื้นท่ี  
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
        1. จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนท่ีมีภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีให้การสนับสนุน 
กลยุทธ์ : 
  3.1 สร้างภาคีความร่วมมือ                              
   3.2 พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย 
  3.3  ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย 
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร :   
        1. จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนท่ีมีภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีให้การสนับสนุน จ านวน 878 กลุ่ม 
 

 

 



๕๘ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณทั้งสิ้น 
(บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผูรั้บผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กลยุทธ์ :  สร้ำงภำคีควำมร่วมมือ               
1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

ครั้ง 12 120,000.00             สกส.(นย) 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

ครั้ง 12 3,586,000.00             จังหวัด 

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อ าเภอ 

ครั้ง 6                
17,911,200.00 

            อ าเภอ 

4. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด 

ครั้ง 12 7,296,000.00             จังหวัด 

5. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับต าบล/เทศบาล 

ครั้ง 4 31,152,000.00             อ าเภอ 

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขต 

เขต 50 160,000.00             สกส. 
(อนุฯกทม.) 

กลยุทธ์ :  พัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย               
1. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

โครงการ/
กิจกรรม 

       84,800,000.00              สกส. (นโยบาย) 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ำย                 
                 

 
 

 



๕๙ 

 

วัตถุประสงค์ /ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 กำรเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ำยในพื้นที ่

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
กลยุทธ์ : สร้ำงภำคีควำมร่วมมือ   
1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

1. ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหาร
จัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 
2. ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการ
ก าหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงาน และ
ลูกจ้าง 
3. พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี
 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน ได้แก่ 
1. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2. รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก ากับดูแลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและ
บริหารธุรกิจ 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและ
บริหารธุรกิจ 
7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการองค์กร 
8. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 

 



๖๐ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

1. บริหารงานกองทุน ก ากับ ดูแล และ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด 
3. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับ
การสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุน
หมุนเวียนและโครงการประเภทเงินอุดหนุน 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
ด ำเนินกำร :  ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย : 12 คน ได้แก่ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจงัหวัดที่
ได้รับมอบหมาย 
2. ปลัดจังหวัด 
3. คลังจังหวัด 
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
5. เกษตรจังหวัด 
6. ท้องถ่ินจังหวัด 
7. ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสามคน 
9. พัฒนาการจังหวัด 
10. หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่
รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

 



๖๑ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ก ากับ ดูแล ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
2. จัดท าแผนการติดตามและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
3. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความ
เห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
และโครงการประเภทเงินอุดหนุน 
 
 
 
 
 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
2. อ าเภอขออนุมัติโครงการ 
3. อ าเภอขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. อ าเภอด าเนินงานตามโครงการ 
ด ำเนินกำร :  ระดับอ ำเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย : 11 คน ได้แก่ 
1. นายอ าเภอ 
2. ท้องถ่ินอ าเภอ 
3. เกษตรอ าเภอ 
4. ประธานกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน 
6. พัฒนาการอ าเภอ 
7. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

4. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรอง
โครงการของสมาชิกที่ย่ืนขอกู้ยืมเงิน เพ่ือ
เสนอ อกส.จ. 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิก
และประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกองทุน 
3. ติดตามการด าเนินงานของกองทุนและ
สมาชิกในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
ด ำเนินกำร :  ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย :  9 - 12 คน ได้แก่ 
1. หัวหน้าคณะท างาน 
2. คณะท างาน 
3. คณะท างานและเลขานุการ 
4. พนักงานกองทุนฯจังหวัด 
 
 
 

 



๖๒ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
5. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล/เทศบาล 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการของ
สมาชิกที่ย่ืนขอกู้ยืมเงินเบื้องต้น 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิก
และประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกองทุน 
3. ติดตามการด าเนินงานของกองทุนและ
สมาชิกในเขตพ้ืนที่ต าบล 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
2. อ าเภอขออนุมัติโครงการ 
3. อ าเภอขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. อ าเภอด าเนินงานตามโครงการ 
ด ำเนินกำร :  ระดับอ ำเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย :  7 - 9 คน ได้แก่ 
1. หัวหน้าคณะท างาน  
2. คณะท างาน 
3. คณะท างานและเลขานุการ 

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
เขต 

1. บริหารงานกองทุน ก ากับ ดูแล และ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในพ้ืนที่เขต 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
3. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับ
การสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุน
หมุนเวียนและโครงการประเภทเงินอุดหนุน 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด ำเนินกำร : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : 22 คน ได้แก่ 
1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน 
2. ท่ีปรึกษาคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน 
3. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน จ านวน 1 คน 
4. เจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน จ านวน 3 คน 
 

 



๖๓ 

 

                                              ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4   
                         เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์  :   
   1. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีสมรรถนะในการบริหารกองทุน 

2. พัฒนาการและบุคคลสายสนับสนุนมีสมรรถนะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สตรี กลุ่มสตรี 
และเครือข่าย 

 3. นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภาพการท างานในพื้นท่ีและบริหารกองทุน 
 4. กลไกการบริหารงานในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
        1. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 2. ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุน 
 3. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และผู้ใช้บริการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กลยุทธ์ : 
   4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคล่ือนกองทุนฯ 
  4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร  :   
       1. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
ค่าคะแนน ระดับ 4 
 2. ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุน ระดับ 5 
 3. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และผู้ใช้บริการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 2 กิจกรรม 
 
  
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณ
ทั้งสิ้น (บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กลยุทธ์  :  พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ              
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพิ่มประสิทธภิาพ
เจ้าหน้าท่ีการเงนิและบัญชี ด้านการเงินการคลังและการ
บัญชี (5.1) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/166       
1,297,000.00  

            สกส. (อน.) 
 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชงิปฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญช ีด้านการเงนิการคลังและการบัญช ี

รุ่น/วนั/คน 1/3/166 1,210,000.00              

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามและประเมนิผลการปฏบิัติงานด้าน
การเงินการบัญชีในส่วนภูมภิาค 

  87,000.00              

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าป ีพ.ศ.2562 ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี(5.2) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/87 657,000.00             สกส. (อน.) 
 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.4) 

รุ่น/วนั/คน 1/3/264     1,808,000.00              สกส. (อน.) 
 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเสริมสร้างความรูด้้าน
กฎหมายในการด าเนนิงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
พัฒนากร (5.10) 

รุ่น/วนั/คน 2/3/622 4,628,600.00             สกส. (กม.) 

5. โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนนิงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและตดิตามการด าเนนิงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ (6.8) 

รุ่น/คน/วนั 76/4,618/2   8,786,640.00              จังหวัด 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน (5.8) 

รุ่น/วนั/คน 8/3/312 1,923,900.00             สกส. (นย) 

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนนิงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรแีก่เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน (6.6) 

รุ่น/คน/วนั 76/3,622/2 7,310,960.00      
 
 

       จังหวัด 
 
 



๖๕ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณ
ทั้งสิ้น (บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กลยุทธ์ :  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี              
8. ค่าบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

ระบบ 1 300,000             สกส. (นย) 

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ                
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (5.3) 

รุ่น/วนั/คน 1/4/70        667,500.00              สกส. (อน.) 
 

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุน
หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.5) 

รุ่น/วนั/คน 1/2/175        956,000.00              สกส. (นย.) 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.6) 

รุ่น/วัน/คน 1/2/50 223,400.00              สกส. (นย.) 

12. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (5.7) 

ครั้ง/วัน/คน 2/2/40 375,440.00             สกส. (นย.) 

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (6.5) 

รุ่น/คน/วัน 455/55,881/
1 

      
39,472,440.00  

            จังหวัด 

14. การพัฒนาระบบงาน และประเมินผลทุน
หมุนเวียน (11) 

ไตรมาส 4       600,000.00              สกส. (นย.) 

15. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส. (12) 

หลักสูตร 4 48,000.00              สกส. (อน.) 

16. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(5.18) 
 

รุ่น/วัน/คน 1/2/117       306,900.00              สกส. (ศก.) 



๖๖ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำย งบประมำณ
ทั้งสิ้น (บำท) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
17. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 
(5.17) 

รุ่น/วัน/คน 6/1/536 894,000.00              สกส. 
(อนุฯกทม.) 

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้
ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน
เพ่ือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ (6.4) 

รุ่น/วัน/คน 878/46,534/
1 

27,218,000.00              อ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

   วัตถุประสงค์ /ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 

กลยุทธ์  :  พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ   
1. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ี
การเงินและบัญชี ด้านการเงินการคลังและการ
บัญชี  

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  
มีความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆที่
ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง   
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีมี
ความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การ
ปรับปรุงบัญชี ท่ีชัดเจน ถูกต้อง สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 166 คน ได้แก่ 
1.เจ้าหน้าท่ีการเงินฯของ สพจ. จ านวน 76 
จังหวัด 
2.เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ คกสจ. จ านวน 76 จังหวัด 
3.เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง+กทม.+ผู้สังเกตการณ์ รวม 
9 คน 
4.เจ้าหน้าท่ีโครงการ 5 คน 
 

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าท่ีการเงินฯ   
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และมีความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การ
ปรับปรุงบัญชีที่ชัดเจนและถูกต้อง 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การจดัท า
รายงานการเงินประจ าปี พ.ศ.2562 ของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดท ารายงาน
ด้านการเงินและบัญชีของกองทุนฯ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 88 คน      ได้แก่ 
1.เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ คกส.จ. จ านวน 76 จังหวัด 
2.เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง+กทม.+ผู้สังเกตการณ์  
รวม 6 คน 

ร้อยละ 80 เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ  มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท ารายงานการเงินสามารถจัดท า
รายงานการเงิน ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และลดข้อสังเกตของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ 



๖๘ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
3.เจ้าหน้าท่ีโครงการ 6 คน 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
วิธีการพัฒนางาน 
3.เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานจาก
ส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติในส่วนภูมิภาคให้เข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน   262  คน   ได้แก่ 
1.พนักงานกองทุน 77 จังหวัด จ านวน 207 คน 
2.ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 26 คน 
3.พนักงานจ้างเหมาบริการ 19 คน 
4.เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 10 คน 
5.ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 4 คน (ผู้อ านวยการทุก
กลุ่มงาน) 

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าท่ีกองทุนมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

4. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้กับพัฒนากร 

1.เพ่ือให้พัฒนากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี การติดตามหน้ีและการ
ด าเนินคดี 
2.ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
กองทุน 
3.พัฒนากรมีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 316 คน 
1.พัฒนากรที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ จังหวัดละ 2 
คน 76 จังหวัด รวม 152 คน/รุ่น รวม 2 รุ่น 
จ านวน 304 
2.เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 6 คน/รุ่น รวม 2 รุ่น 
จ านวน 12 คน 
 

ร้อยละ 80 ของหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าท่ี 
สพจ.รับผิดชอบงานกองทุนที่เข้าร่วมประชุมฯ  มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อ
กฎหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 



๖๙ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน  

เพ่ือฝึกปฏิบัติเพ่ิมทักษะเจ้าหน้าท่ีในการใช้
ระบบเทคโนโลยีในโปรแกรม SASRA 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 162 คน ได้แก่ 
1.พนักงานกองทุน จ านวน 193 คน 
2.เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ 
จ านวน 76 คน 
3.เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง+กทม. จ านวน 11 คน 
4.เจ้าหน้าท่ีโครงการรุ่นละ 4 คน ร่วม 32 คน 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี SARA 
ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ :  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี   
6. ค่าบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1.เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ
ให้มีความต่อเน่ืองและพร้อมใช้งานมาก
ย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้มี
ความสมบูรณ์และพร้อมใชง้าน 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) และ
ราคากลาง 
4. ส่วนกลางด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินงาน
ตามโครงการ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
เป้ำหมำย จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
1. โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จ านวน 1 โปรแกรมเว็บไซด์คลังข้อมูลกลุ่ม
อาชีพ 
2. เว็บไซด์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์
ความรู้ 
3. ระบบฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวาม
ต่อเน่ืองพร้อมใช้งาน 
2. ระบบฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ได้รับการส ารองข้อมูลและดูแลให้พร้อมใชง้าน  



๗๐ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
พร้อมใช้งาน จ านวน 3 ฐาน คือ ฐานข้อมูล
ทะเบียนโครงการ/ลูกหน้ี , ฐานข้อมูลสมาชิก
กองทุน และ ฐานข้อมูลการรับช าระเงินที่เชื่อมโยง
กับระบบ Bill Payment 

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ     
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้มีความสมบูรณส์ามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือบริหารทรัพยากรบคุคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบคุคลให้เกิดเป็นรูปธรรม 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 70 คน ได้แก่ 
1.ข้าราชการ จ านวน 21 คน 
2.เจ้าหน้าท่ีกองทุนส่วนกลาง+กทม.  จ านวน 40 
คน 
3.เจ้าหน้าท่ีจากกองการเจ้าหน้าท่ี+สถาบันพัฒนา
ชุมชนฯ จ านวน 4 คน 
4.เจ้าหน้าท่ีโครงการ   จ านวน 5 คน 

แผนยุทศาสตร์มีความสมบูรณ์สามารถใช้เป็น
เครื่องมือบรหิารทรัพยากรบคุคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประเมนิผล
ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าท่ี
พัฒนาชุมชนจังหวัดและส่วนกลาง ให้
สามารถด าเนินการประเมินผลทุน
หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  178  คน  ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ  
จ านวน 77 จังหวัด 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
ถ่ายทอดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ให้แก่
ผู้เก่ียวข้องในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๗๑ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
2. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
(นักจัดการงานทั่วไป) จ านวน  77 จังหวัด 
2. ผู้บริหาร + เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง จ านวน  18 
คน 
3. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 6 คน 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ปี 2560 – 2564 ประจ าปี
งบประมาณ 2560   

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย  จ านวน  55  คน  ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ. /นว.พช.จังหวัด   
    จ านวน  10 คน 
2. ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ.  จ านวน 10 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานภายนอก  จ านวน  10 คน 
4. ผู้บริหาร /เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง และเจ้าหน้าท่ี
กองทุน 20 คน 
5. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 5 คน 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2560 -2564 
2. มยุีทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10.  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
 
 

มแีผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ศาสตร์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 



๗๒ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย จ านวน 36 คน ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ./นว.พช.จังหวัด จ านวน 14 คน 

2. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ./อกส.กทม. จ านวน 8 คน 

3. ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กรสตรี จ านวน 4 คน 

4. เจ้าหน้าท่ีกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง และ
เจ้าหน้าท่ีกองทุน จ านวน 12 คน 
5. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 4 คน 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้
ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1. เพ่ือให้คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เพ่ือให้คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 
สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
 

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณใหจ้ังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
4. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการ 
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม 
ด ำเนินกำร :  ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวน 55,881คน 
ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคลื่อนต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยาจ านวน 7,800 คณะ รวม 55,881 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 455 รุ่น ๆ ละ 3 คน 
รวม 1,365 คน 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การพัฒนาระบบงาน และประเมินผลทุน
หมุนเวียน  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ
การพัฒนาระบบงานและการประเมินผล
ทุนหมุนเวียน ปี 2562 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ เพ่ือจัดกิจกรรมของ
การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุน
หมุนเวียน ปี 2562 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง  

ตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียนปี 2562  
บรรลุตัวชี้วัด 



๗๓ 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร 
13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส.  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกส. 1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรของ สกส. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

14. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขต 

1. เพ่ือให้คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเขต มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเขตสามารถขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
ด ำเนินกำร :  ส่วนกลำง 
กลุ่มเป้ำหมำย : 671 คน จ านวน 6 รุ่น 
ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขต 50 เขต จ านวน 585 คน 
2. นักพัฒนาสังคมส านักงานเขต 50 เขต จ านวน 
50 คน 
3. นักวิชาการพัฒนาชุมชนส านักงานเลขานุการ 
อกส.กทม. จ านวน 6 คน 
4. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 30 คน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
2. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเขตมีแผนในการขับเคลื่อนกองทุนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  

 

 




