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ความเปน็มา 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ด าเนินการในระยะแรกภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และให้มีส านักงานคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) อยู่ในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรี 

  ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้

โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) 

ไปอยู่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ให้จัดตั้ง

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน ) และ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี (สลน.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าเป็นทุนหมุนเวียน

เดียวกัน โดยให้มีผลควบรวมตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการ    

ควบรวมกองทุนฯ เป็นต้นไปเพ่ือประโยชน์ในการสะสางบัญชีและการนับวันเริ่มต้นของรอบบัญชีกองทุนหลัง

ควบรวมจึงมีผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
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โครงสร้างการบรหิารงานและอตัราก าลงัของกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน 
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
  กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน กรอบอัตราก าลัง และมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

      โครงสร้างการบรหิารงาน 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อตัราก าลงั 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอัตราก าลัง 423 อัตรา ประกอบด้วย 
  1) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอัตรา รวม 78 อัตรา ดังนี้ 
   - ข้าราชการ (เต็มเวลา)    จ านวน  38 อัตรา 
   - พนักงานกองทุน (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)  จ านวน  14 อัตรา 
        นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  4 อัตรา 
        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1 อัตรา 
        นักวิชาการพัสดุ   จ านวน  1 อัตรา 
        นักวิเคราะห์งบประมาณ  จ านวน  1 อัตรา 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  2 อัตรา 
        นิติกร    จ านวน  5 อัตรา 
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- ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)   จ านวน  21 อัตรา 

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  2 อัตรา 

     นักจัดการงานทั่วไป   จ านวน  2 อัตรา 

     เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  3 อัตรา 

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  5 อัตรา 

     เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล  จ านวน  3 อัตรา    

     นักวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน  6 อัตรา 

 

  2) ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

      มีอัตราก าลัง ดังนี้ 

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

         นักจัดการงานทั่วไป   จ านวน  2 อัตรา 

        นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1 อัตรา 

        เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1 อัตรา 

        เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล  จ านวน  1 อัตรา 

 

  3) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด                                      

     มีอัตราก าลัง ดังนี้  

   - ข้าราชการ (บางเวลา)    จ านวน   76 อัตรา 

- พนักงานกองทุน (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)  จ านวน 269 อัตรา 

     นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  76 อัตรา 

     นักจัดการทั่วไป   จ านวน  76 อัตรา 

     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  41 อัตรา 

     นิติกร    จ านวน  76 อัตรา 
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ส านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี(สกส.) 
 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา      
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ12 ให้กองทุนมีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียกโดยย่อว่า “สกส.” โดยมี
โครงสร้างการบริหารงาน กรอบอัตราก าลัง และเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 ส านักงานกองทนุพฒันาบทาทสตร ีมหีน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
(1) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
(2) ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน 
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
(4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
(5) ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ      

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน 
(7) รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
(8) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

  

โครงสร้างส านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวียน
เดียวกัน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ยกเลิกค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการ
จัดตั้งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ค าสั่งที่ 618/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558) และค าสั่งจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (ค าสั่งที่ 828/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) 

และจัดตั้งส่วนราชการภายใน ระดับส านักชื่อ “ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เรียกชื่อย่อว่า “สกส.” 

(ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 368/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559)  
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 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตราก าลัง และ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสม เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานช่วยขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกรมบัญชีกลางได้เห็นชอบโครงสร้าง
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/48357 ลงวันที่     
29 กันยายน 2563  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างส านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) 
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ที่มาของแหลง่งบประมาณ 

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน ฯลฯ จาก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการบริหาร     

ทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แห่งชาติ (สกพส.) ได้ด าเนินการปิดบัญชีกองทุนฯ (เดิม) และส่งมอบงานจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

ให้กรมการพัฒนาชุมชน 

 สรุปจ านวนเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)   

  ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2562                              3,291,780,366.57  บาท                 

  รายรับจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563                 921,804,430.35  บาท                                                                   

  รายจ่ายจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563              1,645,478,325.85  บาท                                                                      

          ยอดเงนิคงเหลือ ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563                      2,568,106,471.07  บาท 

  ประมาณการรายรับระหว่าง เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563       310,287,573.29  บาท  

  ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563       447,899,685.30  บาท                                    

                 ประมาณการกระแสเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563              2,430,494,359.06  บาท 

          (สองพนัสีร่้อยสามสบิลา้นสี่แสนเกา้หมืน่สี่พนัสามรอ้ยหา้สบิเกา้บาทหกสตางค์) 

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 

กรกฎาคม 2563  และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการ   

ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

2,108,036,300 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และกระทรวงการคลังได้

อนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 

2,108,036,300 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.5/17013 ลงวันที่  30 กันยายน 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             

จ านวน 34,031,676 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 

 

การจดัท าแผนการด าเนนิงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ซึ่งมีรายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
หน่วย : บาท 

รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจา่ย จ านวนเงนิ 

1. เงนิให้กู/้เงินอุดหนนุ 
1.1 เงินทุนหมุนเวียน (เงินให้กู้ยืม) 
1.2 เงินอุดหนุน 

2. งบบคุลากร 
2.1 ค่าจ้างลูกจ้างกองทุน จ านวน 21 อัตรา 
2.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จ านวน 288 อัตรา 

3. งบด าเนินงาน 
3.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 
3.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 
     -โครงการศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหลังควบรวม 

4. งบลงทนุ 
4.1 ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 4 รายการ 
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

1,706,000,000.00 
1,478,000,000.00 

228,000,000.00 
67,204,584.00 
3,444,000.00 

63,760,584.00 

333,137,006.00 
322,051,406.00 

4,471,200.00 
6,614,400.00 

 
1,694,710.00 
1,440,760.00 

253,950.00 

รวมทัง้สิน้ 2,108,036,300.00 

หมายเหตุ    1. วงเงินให้กู้/เงินอุดหนุน ให้ถัวจ่ายระหว่างรายการได้ 
      2. งบด าเนินงานให้ถัวจ่ายระหว่างรายการได้ ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่น 
      3. ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย      

ต่ ากว่า 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีอ านาจเปลี่ยนแปลง
รายการและถัวจ่ายกันได้ โดยไม่ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 
กรอบงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   (อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จ านวน 2,214,346,200 บาท 
 - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   (อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561) จ านวน 2,228,472,000 บาท 
  - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (อนุมัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/14611 วันที่ 25 กันยายน 2562)  
   จ านวน 2,142,067,976 บาท  
 - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (อนุมัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/17013 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)  
   จ านวน 2,108,036,300.00 บาท 
  



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วงเงนิใหกู้/้เงนิอดุหนนุ  
1,706,000,000 บาท 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จ านวน 2,108,036,300.00 บาท โดยจ าแนกประเภทงบประมาณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

402,036,300
19.07%

1,478,000,000  
70.11%

งบบริหาร งบทุนหมุนเวียน งบอุดหนุน

228,000,000  
10.82%

งบบรหิาร  402,036,300 บาท 

งบอดุหนนุ  228,000,000 บาท 

งบทนุหมนุเวยีน  1,478,000,000 บาท 

งบประมาณ  
 2,108,036,300 

บาท 

กรอบแผนการด าเนินงาน กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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    402,036,300 บาท (คดิเปน็รอ้ยละ 19.07)   ประกอบด้วย  

 

  งบบคุลากร  เป็นรายจ่ายเพ่ือการบริหารบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน จ านวน 309 อัตรา 

งบประมาณ 67,204,584 บาท (หกสิบเจ็ดล้านสองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)   

  งบด าเนินงาน  เป็นรายจ่ายเพ่ือการบริหารและด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

การฝึกอบรม หรือสัมมนา ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 333,137,006 บาท  

(สามร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกบาทถ้วน)   

   งบลงทุน  เป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงส านักงานของส านักงาน

เลขานุการ อกส.จ. งบประมาณ 1,694,710 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)  

  งบบริหารจ าแนกตามรายจ่าย 

   งบบริหาร   จ านวน  402,036,300 บาท   ประกอบด้วย 

      งบบคุลากร                 67,204,584  บาท 
       • ค่าจ้างลูกจ้างกองทุน จ านวน 21 อัตรา                3,444,000  บาท 
       • ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จ านวน 288 อัตรา   63,760,584  บาท 

     งบด าเนนิงาน             333,137,006  บาท 
       • ค่าตอบแทน                43,719,420  บาท 
       • ค่าใช้สอย           257,154,986  บาท 

        (รวมค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ 34 ล้านบาท) 
         • ค่าวัสด ุ                21,177,000  บาท      
         • ค่าสาธารณูปโภค            4,471,200  บาท 
         • ค่าใช้จ่ายอื่น                   6,614,400  บาท 

     งบลงทนุ                        590,950  บาท 
          • ครุภัณฑ์ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.          1,440,760 บาท 
          • ปรับปรุงส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  253,950 บาท 

  

 

 

 

 

งบบริหาร 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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       1,478,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 70.11)   

  พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

   1. จ านวนอ าเภอในจังหวัด  

  2. จ านวนประชากรที่มีอยู่ในจังหวัด จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง พ.ศ. 2558 

  3. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  4. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ (ลูกหนี้ค้างช าระคงเหลือ) พ.ศ. 2562 

 

       เงินทุนหมุนเวียน  เป็นเงินทุนให้กู้แก่สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กรสตรีเพ่ือการประกอบ

อาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ งบประมาณ 

1,478,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) จัดสรรให้จังหวัด  ดังนี้    

  - จังหวัดละ   12,000,000  บาท   จ านวน   13  จังหวัด  รวมเป็นเงิน    156,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   15,000,000  บาท   จ านวน   23  จังหวัด  รวมเป็นเงิน    345,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   18,000,000  บาท   จ านวน   15  จังหวัด  รวมเป็นเงิน    270,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   21,000,000  บาท   จ านวน   10  จังหวัด  รวมเป็นเงิน    210,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   24,000,000  บาท   จ านวน    5  จังหวัด  รวมเป็นเงิน   120,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   27,000,000  บาท   จ านวน    3  จังหวัด   รวมเป็นเงิน     81,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   32,000,000  บาท   จ านวน    3  จังหวัด   รวมเป็นเงิน     96,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   34,000,000  บาท   จ านวน    2  จังหวัด   รวมเป็นเงิน     68,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   41,000,000  บาท   จ านวน    2  จังหวัด   รวมเป็นเงิน     82,000,000  บาท 

  - จังหวัดละ   50,000,000  บาท   จ านวน    1  จังหวัด   รวมเป็นเงิน     50,000,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบเงนิทนุหมนุเวียน/งบเงนิอดุหนนุ  

งบเงนิทนุหมนุเวยีน 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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     228,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.82)   

  พิจารณาจากขนาดจังหวัด เป็น 3 ขนาด ตามประชากรที่มีอยู่ในจังหวัด  คือ 
   1. จังหวัดขนาดเล็ก  ประชากรไม่เกิน 600,000 คน จ านวน 34 จังหวัด ได้แก่ 

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

- ภาคเหนือ : น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู 

อ านาจเจริญ 
- ภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล   

  2. จังหวัดขนาดกลาง  ประชากร 600,001 – 1,000,000 คน จ านวน 22 จังหวัด ได้แก่ 
- ภาคกลาง : กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี ระยอง 

สระบุรี สุพรรณบุรี 
- ภาคเหนือ : ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล าปาง สุโขทัย ตาก  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม 
- ภาคใต้ : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี 
 

   3. จังหวัดขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า 1,000,000 คน ขึ้นไป จ านวน 21 จังหวัด ได้แก่ 
- ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
- ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 

สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี 
- ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี 

 
         เงินอุดหนุน  เป็นเงินทุนให้เปล่าแก่สมาชิกประเภทองค์กรสตรี เพ่ือการส่งเสริมบทบาท                        
และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการ
สนับสนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี งบประมาณ 228,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) 
โดยจัดสรรให้กับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่วนกลาง (สกส.) ดังนี้ 
   จังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
      - จังหวัดขนาดเล็ก    34 จังหวัด ๆ ละ  2,000,000 บาท   เป็นเงิน    68,000,000  บาท 
      - จังหวัดขนาดกลาง  22 จังหวัด ๆ ละ  3,000,000 บาท   เป็นเงิน    66,000,000  บาท 
      - จังหวัดขนาดใหญ่   21 จังหวัด ๆ ละ  4,000,000 บาท   เป็นเงิน    84,000,000  บาท 
   ส่วนกลาง (สกส.) 
      - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    เป็นเงิน    10,000,000  บาท  
 

งบเงนิอดุหนนุ 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จ าแนกงบประมาณ ตามสว่นกลางและสว่นภูมภิาค 

งบประมาณสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 

สว่นกลาง จ าแนกตามประเภทรายจา่ย 

สว่นภมูภิาค จ าแนกตามประเภทรายจา่ย 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

 

1,880,529,970 

89.21% 

 227,506,330 

10.79% 

181,506,330 
79.78%14,000,000 

6.15%

32,000,000  
14.07%

งบบริหาร งบเงินอุดหนุน งบเงินทุนหมุนเวียน

220,529,970 
11.73%

214,000,000 
11.38%

1,446,000,000 
76.89%

งบบริหาร งบเงินอุดหนุน งบเงินทุนหมุนเวียน



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  
ยุทธศาสตร์กองทนุพฒันาบทบาทสตรี และการประเมนิผลทุนหมนุเวยีนของกรมบญัชกีลาง ป ี2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรก์รมการพฒันาชมุชน 

2560-2564 
  

ยทุธศาสตร ์1 สรา้งสรรคช์มุชนใหพ้ึ่งตนเองได ้
ยทุธศาสตร ์2 สง่เสรมิเศรษฐกจิฐานรากใหข้ยายตวั 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 เสรมิสรา้งทุนชมุชนใหม้ปีระสิทธภิาพและมธีรรมาภบิาล 

ยทุธศาสตรก์องทนุพฒันาบทบาทสตรี 

2562 - 2564 

  

1. ดา้นการเงนิ  
   ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา  
    ตัวชี้วัด 1.2 ความสามารถในการบรหิารจัดการหนี้ค้างช าระ 
 
2. ดา้นการสนองประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
   ตัวชี้วัด 2.1  การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และ 
                   ผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตวัชี้วัดร่วม) 
   ตวัชี้วัด 2.2  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ดา้นการปฏบิตักิาร 
   ตวัชี้วัด 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุ 
                  ประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
   ตวัชี้วัด 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานเพื่อสนับสนุนโครงการ 
                  ส่งเสริมอาชีพ                   
   ตวัชี้วัด 3.3 การด าเนินการแก้ไขข้อสงัเกตของ สตง. 

4. ดา้นการบรหิารพฒันาทนุหมนุเวยีน 
   ตวัชี้วัด 4.1  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
   ตวัชี้วัด 4.2  การตรวจสอบภายใน  
   ตวัชี้วัด 4.3  การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล  

 งบประมาณ  2,108,036,300  บาท 
     - งบบริหาร                             402,036,300  บาท 
     - งบเงินทุนหมุนเวียน               1,478,000,000  บาท 
     - งบอุดหนุน                            228,000,000  บาท 

ยทุธศาสตร ์1  เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตร ี
ยทุธศาสตร์ 2  ส่งเสรมิสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ยทุธศาสตร์ 3  การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ 
ยทุธศาสตร์ 4  เสริมสรา้งขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

การประเมนิผลทนุหมนุเวยีน 

(ตามเกณฑข์องกรมบญัชกีลาง) 

  

งบประมาณรายจา่ยกองทนุพฒันาสตร ี

ป ี2564 

 

ตวัชี้วดัผลผลติของแผนยทุธศาสตร ์
1. จ านวนโครงการทีก่องทุนฯ อนุมัติได้รับการส่งเสริม 4,500 โครงการ 
2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา 1,672 กลุ่ม 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพฒันาเป็น OTOP 372 ผลิตภัณฑ์ 
4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 5 
5. จ านวนผู้น าสตรี องค์กรสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 81,000 ราย 
6. จ านวนเครือข่ายอาชพีสมาชิกกองทนุฯ 250 กลุ่ม    
7. จ านวนกลุ่มของสมาชิกที่มภีาคีเครือข่ายในพื้นที่ใหก้ารสนับสนุน 878 อ าเภอ 
8. ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุน 5 คะแนน 
9. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กค. ก าหนด 3.0000 คะแนน 
10. พัฒนาระบบการรับ – จา่ยอิเล็กทรอนิกส์ 3 กิจกรรม 
 
 

5. ดา้นการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารทนุหมนุเวยีน  
   พนกังาน และลกูจา้ง 
   ตวัชี้วัด 5.1  บทบาทคณะกรรมการทนุหมุนเวียน 
   ตวัชี้วัด 5.2  การบริหารทรัพยากรบคุคล 
    
6. ดา้นการด าเนนิงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลงั (ตวัชีว้ดัรว่ม) 
   ตวัชี้วัด 6.1  การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับอนุมัติ 
   ตวัชี้วัด 6.2  การรายงานทางการเงิน 
    

 ผลผลติ/เป้าหมายของทุนหมนุเวยีน 
1. เงินทุนหมุนเวยีน (เงินใหกู้้ยมืแก่สมาชกิ) จ านวน 8,000 โครงการ 
2. เงินอุดหนุน (สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่าย) จ านวน 1,200 โครงการ   



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 2564 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจนถึงไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 

100 โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้  
 

ไตรมาส 
เป้าหมายการเบิกจา่ยงบประมาณ ร้อยละ (ร้อยละสะสม) 

ภาพรวม รายจา่ยลงทนุ รายจา่ยลงทนุ 
1 23.00 28.00 8.00 
2 54.00 58.00 40.00 
3 77.00 80.00 65.00 
4 100 100 100 

 

 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  
ร้อยละ (ร้อยละสะสม) 

เป้าหมายการเบิกจา่ยงบประมาณ 
ร้อยละ (ร้อยละสะสม) 

1 
37.64 

(793,470,412) 
35.00 

2 
69.04 

(1,455,427,198) 
70.00 

3 
96.80 

(2,040,516,924) 
95.00 

4 
100 

(2,108,036,300) 
100 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ

จ านวน 2,108,036,300.00 บาท โดยแยกกิจกรรม/โครงการตามประเภทงบประมาณที่ส านักงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และ

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอเป็น

หน่วยด าเนินการ ดังนี้ 

ส่วนกลาง 
ที่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 

1 งบบริหาร 
1.1 งบบุคลากร 

 
1) ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน สกส.ปฏิบัติงานใน สกส. 
2) ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนปฏิบัติงานในส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 
3) เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุน 

 1.2 งบด าเนินงาน 
     - ค่าตอบแทน  
 

 
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/ค่าเบี้ย
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กทม./ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน  นอกเวลาข้าราชการ พนักงานกองทุนและ
ลูกจ้าง สกส./ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน - ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน สกส. 

  2) เงินสมทบประกันสังคม - เงินสมทบประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินเดือน            
(พนักงานกองทุน) 

 

 

แนวทางการด าเนนิกจิกรรม/โครงการ 
ตามแผนการด าเนนิงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

กองทนุพฒันาบทบาทสตร ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 



 

 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ที่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
  -ค่าใช้สอย 

  (ต่อ) 
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม   3.1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี 
  3.2) จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส./กทม. 
  3.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพฯ 
  3.4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพฯ 
  3.5) สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 

  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    
ไปราชการ 

  4.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ คณะกรรมการ
บริ หาร  คณะกรรมการฯ  คณะท า งานฯ  ผู้ บ ริ ห า ร      
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สกส. และพนักงานกองทุน 
  4.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนฯ กทม. พนักงานกองทุน คณะท างานฯ ของ 
กทม. เจ้าหน้าที่ สกส./กทม. 
  4.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน
ขับเคลื่อนฯ เขต/กทม./คณะท างานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 5 )  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ ชุ ม /
ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ 

  5.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการระยะยาว 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  5.2) โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อน
การด า เนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี  ส าหรับ
พัฒนาการจังหวัด 
  5.3) โครงการปฐมนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่พนักงานกองทุน
บรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 5.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

  



 

 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ที่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
 -ค่าใช้สอย 

  (ต่อ) 
   5.5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  5.6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ด้าน
กฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  5.7) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ( 4 ภาค ) 
  5.8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
  5.9) โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
  5.10) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
  5.11) โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่น ใหม่
กรุงเทพมหานคร 
  5.12) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  5.13) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจ าปี 2564  
  5.14) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
  5.15)  มหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  2020               
(Thai Women Fund Fair 2020) 

  6) ค่าเช่าพ้ืนที่และค่าบริการ
ส านักงาน 

- ค่าเช่าพ้ืนที่และบริการส านักงาน (ศูนย์ราชการฯ อาคาร           
รัฐประศาสนภักดี) 

  7) ค่าบ ารุงรักษาและพัฒนา
ระบบสารสน เทศกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี 

- ค่าบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

  8) ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  9) การเสริมสร้างภาพลักษณ์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ด้วยการประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อ 

- การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 



 

 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ที่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
 -ค่าใช้สอย 

  (ต่อ) 
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบงาน และประเมินผล    
ทุนหมุนเวียน 

-  ค่ า ใช้จ่ ายในการพัฒนาระบบงาน และประเมินผล            
ทุนหมุนเวียน 

  11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของ สกส. 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร    
ของ สกส. 

  12) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

- ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

  13) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเร่งด่วน 
 

- ค่าใช้จ่ายในการสรรหาลูกจ้างและพนักงานกองทุนฯ  
  ฯลฯ 

  14) ค่าใช้จ่ าย อ่ืน ๆ ที่ ไม่ ได้
ก าหนดไว้ในแผนฯ 
 

- เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ   
จัดจ้าง, ค่าตอบแทนที่ปรึกษา, การบริหารงานบุคคล,         
การบริหารความเสี่ยง, ค่าประกัน/พ.ร.บ.รถยนต์ ฯลฯ 

  15) ค่าใช้จ่ายอ่ืน - การศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ของ สกส. 
2) ค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ อกส.กทม. 
3) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น และค่าผ่านทางพิเศษ 

 - ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 
2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
3) ค่าไปรษณีย์ 
4) ค่าเช่าวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง 

 1.3 งบลงทุน 1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
2) กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมอุปกรณ์เสริม 
3) ไมค์หนีบปกเสื้อ แบบ Wireless 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานตัดต่อวีดิทัศน์ 
   พร้อมชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์และโปรแกรมแอนตี้ไวรัส 

2 เงินอุดหนุน (อกส.กทม.) - พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน 

3 เงินทุนหมุนเวียน (อกส.กทม.) - พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน 

 



 

 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนภมูภิาค 

ที่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 

1 งบบริหาร 
1.1 งบบุคลากร                               
1.2 งบด าเนินการ 
  -  ค่าตอบแทน 
 
 

 
- 

 
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.)  
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาส าหรับเจ้าหน้าที่     
ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ 

  - ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม 

1.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
1.2) ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด 
1.3) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
1.4) ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล/เทศบาล 

  2)  ค่ า ใช้ จ่ าย เดิ นทาง      
ไปราชการ 

2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด, คณะติดตาม
หนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย      
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด 
2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
    - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนฯ อ าเภอ, คณะท างานติดตามหนี้กองทุนฯ, เจ้าหน้าที่ 
พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย 
    - คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล/เทศบาล , 
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/
ชุมชน 



 

 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ที่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
  3) ค่าใช้จ่ ายฝึกอบรม/

สั ม ม น า / โ ค ร ง ก า ร 
(จังหวัด/อ าเภอ) 

3.1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
3.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    กิจกรรมที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อ าเภอ 
    กิจกรรมที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด 
3.3) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
3.4) โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
3.5) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3.6) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปี 2564 
    กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับจังหวัด 

  4)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 
 

  5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ก อ ง ทุ น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลทุนหมุนเวียน 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน 

  6 )  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ขั บ เ คลื่ อนยุ ทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

- ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี 
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ที่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
  7) ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าถ่ายเอกสารส าหรับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีระดับจังหวัด 
  8) ค่าวัสดุ 8.1) ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์  สนง.เลขานุการ 

อกส.จ. 
8.2) ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์  สนง.เลขานุการ 
อกส.อ. 

  9) ค่าสาธารณูปโภค 9.1) ค่าไฟฟ้า 
9.2) ค่าน้ า 
9.3) ค่าโทรศัพท์ส านักงาน และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 
9.4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่
9.5) ค่าไปรษณีย์ 
9.6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

 1.3 งบลงทุน 1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
1.2) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
1.3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  

  2) ปรับปรุงส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ. 

- ปรับปรุงส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 

2 เงินอุดหนุน พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน 

3 เงินทุนหมุนเวียน พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน 
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  งบบริหาร : ด าเนินการตามระเบียบราชการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณโดยงบลงทุน

เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1 

 งบเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน : ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ      

ใช้จ่ายประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และเบิกจ่ายโอนเงินให้สมาชิกตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ค่าใชจ้่ายประชมุ/ฝกึอบรม/สมัมนา 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะยาว  3 ปี  (พ.ศ.2563 - 2565)               

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

2. โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส าหรับ

พัฒนาการจังหวัด 

3. โครงการปฐมนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่พนักงานกองทุนบรรจุ

ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ( 4 ภาค ) 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 

9. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 

10. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

11. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร 

12. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

การด าเนนิกจิกรรม/โครงการ 

ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการด าเนนิงานกจิกรรม/โครงการ (สว่นกลาง) 

 



 

 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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13. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี 2564  

    กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) 

    กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขตตรวจราชการ 

    กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 

14. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

15. มหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2020 (Thai Women Fund Fair 2020) 

 

 
ค่าใชจ้า่ยประชุม/ฝกึอบรม/สมัมนา/โครงการ และอืน่ ๆ  

หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/

ส านักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

1. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

    กิจกรรมที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

    กิจกรรมที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีระดับจังหวัด 

3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

4. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 

5. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

6. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2564 

    กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนนิงานกจิกรรม/โครงการ (สว่นภมูภิาค) 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่สว่นกลางด าเนนิการ 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
  
 
 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนินงานในระดับส่วนกลาง  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสาร 
   ประกอบการประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  
    เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้รูปแบบการบรรยายให้ความรู้การปฏิบัติงาน 
   ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการ 
   ปฏิบัติงาน 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร   
 
 
      

 
 
 
 
 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี  

    (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจัดท าแผนปฏิบัติการ  

    ประจ าปีบัญชี  2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

เนื้อหาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทิศทางการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. การบริหารเชิงกลยุทธ์และกระบวนการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
3. ทบทวน/วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer) และมีส่วนได้ 
   ส่วนเสีย (Stakeholders) 
4. ทบทวนปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรในภาพรวม  
5. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) การจัดท า 
   แผนที่กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
6. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการบริหารโครงการ 
7. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   และการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี และการจัดท าโครงการ 
8. จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการก าหนดโครงการ 
 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก  จ านวน 58 คน  
   1.1 หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ./นว.พช. จ านวน 33 คน 
   1.2 ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ./อกส.กทม. จ านวน 12 คน 
   1.3 ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กร จ านวน 4 คน 
   1.4 เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่วนกลาง จ านวน 5 คน 
   1.5 เจ้าหน้าที่ส านัก/กอง/ศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 4 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ  จ านวน 4 คน 
 
558,546  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 
 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 
โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
    
จ านวน 4 วัน ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)  จ านวน 4 วัน 
 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
    จ านวน 1 แผน 
2. แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 1 แผน 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 

 
1. เชงิปรมิาณ 
    1.1. แผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จ านวน 1 แผน 
    1.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 1 แผน 
 

 
 
 
 
 

2. เชงิคณุภาพ 
   2.1  มีแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 
   2.2 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี  2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ มี
องค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน  
         และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อเสริมสมรรถนะผู้บริหารในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม  
         ในการบริหารงาน สู่การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนินงานในระดับส่วนกลาง  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวิชา 
 
 
 

1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. จัดท าหลักสูตร/ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหา 
   เอกสารประกอบการประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร 
   ประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 
1. การควบคุมก ากับดูแลด้านการเงินการคลังของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. การบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรกับการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
5. วิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ 
6. การก าหนดทิศทางการด าเนินงานกองทุนฯ ในอนาคต 

 
 

  2. โครงการประชุมการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส าหรับพัฒนาการจังหวัด    
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

พื้นที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 
 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก  จ านวน 76 คน  
    - พัฒนาการจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ  จ านวน 5 คน 

903,000 บาท  (เก้าแสนสามพันบาทถ้วน) 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

จ านวน 3 วัน ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)   

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

    ในการบริหารงานได้  

2. กลุ่มเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดโครงการ 1. เชิงปริมาณ 
    - ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุน 
      พัฒนาบทบาทสตรีได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
2. เชิงคุณภาพ 
    - กลุ่มเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
  2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมการเป็นพนักงานที่ดีและเป็นขวัญและก าลังใจ  

     ในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรใหม่ 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนินงานในระดับส่วนกลาง  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ 
   การประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการโดยบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจงาน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝึกปฏิบัติการเพ่ิมทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
   ให้มีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 

เนื้อหาวิชา 1. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. งานนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. คุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพนักงานกองทุนที่ด ี
5. ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
6. งานพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
7. ระบบงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
8. งานพัสดุกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
9. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

 

  3. โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานแก่บุคลากรใหม่  

     ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก  จ านวน 134 คน  
   พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
   1.1 นิติกร จ านวน 79 คน 
   1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 17 คน 
   1.3 นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 25 คน 
   1.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน 13 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ  จ านวน 5 คน 
 
965,700 บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
 
จ านวน 3 วัน ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)  
 
1. บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถ 
   ขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรใหม่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพนักงานที่ดี  
   มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 1. เชงิปรมิาณ 
    - กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  

 2. เชงิคณุภาพ 
    - กลุ่มเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้      
ตามภารกิจ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ทักษะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

                    2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนินงานในระดับส่วนกลาง  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. จัดท าโครงการ ก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ 
   การประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการโดยบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจงาน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝึกปฏิบัติการเพ่ิมทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
   ให้มีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

เนื้อหาวิชา 1. ยุทธศาสตร์ และความสุขของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
   ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
5. แนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6. การบริหารจัดการหนี้ และการด าเนินคดี 
7. การพัฒนาเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งงานกองทุนฯ 

 

  4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

      ในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

เนื้อหาวิชา (ต่อ) 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

8. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินงบประมาณ 
10. กลยุทธ์การขับคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก  จ านวน 295 คน  
   1.1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/กทม. ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ จ านวน 77 คน 
   1.2 พนักงานกองทุน 76 จังหวัด  จ านวน 193 คน 
   1.3 พนักงานกองทุนกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
   1.4 พนักงานกองทุน/ลูกจ้างชั่วคราวส่วนกลาง  จ านวน 20 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ  จ านวน 5 คน 
 
3,171,500 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
โรงแรมเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
 
จ านวน 5 วัน ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)  
 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม. และส่วนกลาง มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1. เชิงปริมาณ 
    - ร้อยละ 80 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
การบัญชีและพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  
2. เชิงคุณภาพ 
    - บุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีผลการประเมินทุนหมุนเวียนในภาพรวมไม่น้อยกว่า 4.000 
 
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 – 2565 และทบทวน
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2564 

                     2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคนเก่ง ดี มี
ความสุข และมีความรักความผูกพันต่อองค์กร 

  
รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 1. จัดท าโครงการ ก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ 
   การประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการโดยบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจงาน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝึกปฏิบัติการเพ่ิมทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
   ให้มีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 

เนื้อหาวชิา 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการพัฒนาชุมชน 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
   กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 - 2565 
4. กระบวนการท าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

 

  5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  

      การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

พื้นที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 
 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก  จ านวน 70 คน  
   1.1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพนักงานกองทุนฯ จังหวัด จ านวน 20 คน 
   1.2 ข้าราชการ พนักงานกองทุน และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ                 
ส่วนกลาง และกทม. จ านวน 44 คน 
   1.3 เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
จ านวน 6 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ  จ านวน 5 คน 

666,600 บาท  (หกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

โรงแรมเอกชนในส่วนภูมิภาค หรือกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 4 วัน ด าเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)   

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และสามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดโครงการ 1. เชิงปริมาณ 
   - มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564            
และแผนได้น าไปสู่การปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ 
   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคนเก่ง 
ดี มีความสุข และความรักความผูกพันต่อองค์กร และสามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล บรรลุตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
    วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่   
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงาน 
    กองทุนพัฒนาบทบทาสตรีในระดับพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ 
    ติดตามหนี้ การด าเนินคดีตามกฎหมาย และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  2. เพ่ือลดความเสี่ยงในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพ้ืนที่โดยมีหลักเกณฑ ์
     และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ 
   การประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินงานตามโครงการโดยบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน 
   ภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสม 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 

เนื้อหาวชิา 1. การด าเนินคดีทางกฎหมายนับแต่มีเหตุที่ต้องด าเนินคดีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. การด าเนินการในคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. การด าเนินการในคดีอาญาที่เก่ียวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. การบริหารจัดการหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
5. แนวทางการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี 2564 
 
 

 

  6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงาน  

      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก  จ านวน 308 คน  (ด าเนินการ 2 รุ่น) 
   1.1 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/พัฒนาการอ าเภอ/
พัฒนากร/เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ 2 คน  รวม 152 คน/รุ่น 
   1.2 เจ้าหน้าทีก่องทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม.  จ านวน 2 คน/รุ่น 
 2. เจ้าหน้าที่โครงการ  จ านวน 5 คน 
 
2,322,000 บาท  (สองล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
โรงแรมเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 
 
ด าเนินการในไตรมาส 1 – 2  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน  
 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
ระดับพ้ืนที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1. เชิงปริมาณ 
   - ผู้อ านวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามหนี้     
การด าเนินคดีตามกฎหมาย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จ านวน 308 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถติดตามหนี้ค้างช าระและบริหารจัดการหนี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   2.2 การด าเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือสรุปผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
      ของทุกจังหวัดในภูมิภาค 
             2. เพ่ือทราบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ 
    3. เพ่ือให้คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท าแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพ้ืนที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคให้สามารถน าไป
ด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ 
   การประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ 
5. ด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

เนื้อหาวิชา 
 

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการส่งเสริมพลังสตรีอย่างสร้างสรรค์ 
2. การทบทวนและการวิเคราะห์การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ในพ้ืนที่ 
3. การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา 
   ที่เก่ียวข้องกับสตรี 
4. การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีคุณภาพ 
5. บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
6. การบริหารจัดการหนี้ 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 

ด าเนินการ 4 ภาค ดังนี้ 
ภาคใต้ รวม 47 คน (14 จังหวัด) 
1. กลุม่เป้าหมายหลกั จ านวน 42 คน 
   1.1 เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด   
      จ านวน 28 คน 
   1.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 14 คน 
2. เจ้าหนา้ทีโ่ครงการ จ านวน 5 คน 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ รวม 65 คน (20 จังหวัด) 
1.กลุม่เปา้หมายหลกั จ านวน 60 คน 
   1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 40 คน 
   1.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 20 คน 
2. เจ้าหนา้ทีโ่ครงการ จ านวน 5 คน 
ภาคกลาง รวม 83 คน (26 จังหวัด)  
1.กลุม่เปา้หมายหลกั จ านวน 78 คน 
   1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 52 คน 
   1.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 26 คน 
2. เจ้าหนา้ทีโ่ครงการ จ านวน 5 คน 
ภาคเหนือ รวม 56 คน (17 จังหวัด)  
1.กลุม่เปา้หมายหลกั จ านวน 51 คน 
   1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 34 คน 
   1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 17 คน 
2. เจ้าหนา้ทีโ่ครงการ จ านวน 5 คน 
 
1,677,000 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
ด าเนินการในโรงแรมเขตพ้ืนที่จังหวัด 
(ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ) 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

จ านวน 3 วัน ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)   

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมขี้อมูลด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปประกอบการปรับปรุง แก้ไข 
   แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคมีแผนการ 
   ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ของ 
   ของคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค น าไป 
   ด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ของคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค และ 
   สามารถน าไปด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 
1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ      
ท าแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่และ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะท างานเครือข่าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
   1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลการด าเนินงานและ
สะท้อนปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพ้ืนที่ 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ของคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
   2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีข้อมูลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปประกอบการปรับปรุง แก้ไข แนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์กับ
สมาชิกกองทุนฯ 
 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือน าข้อมูลผลการด าเนินงานปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพ้ืนที่ของทั้ง 4 ภาคมาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ 

   2.  เพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการท างานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่      
และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะท างานเครือข่าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ  

 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่        
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ 
5. ด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

เนื้อหาวชิา 1. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. การทบทวนและการวิเคราะห์การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ให้มีประสิทธิภาพ 
3. บทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. สตรีกับบทบาทสตรีเป็นผู้น ายุคใหม่ 
5. สตรีกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
6. ท าแผนการสื่อสารการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ท าแผนปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ระดับประเทศ 

 

  8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อน 

       กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 

 



 

 
 

    

44 

 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก   
   1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคจ านวน 76 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร รวม 77 คน 
   1.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด     
และกรุงเทพมหานคร รวม 77 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ  จ านวน 5 คน 
 
1,035,000  บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 
โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
    
จ านวน 3 วัน ด าเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)   
 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีข้อมูลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ของประเทศเพ่ือน าไปประกอบการ 
   ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่าง 
   มีประสิทธิภาพ 
2.  คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศมีแผนการ 
    ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ เพ่ือน าไป 
    ด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
    ของคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ และ 
    สามารถน าไปด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ 
        แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินงานตาม 
        ภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ 
        ท าแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        ในพ้ืนที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ 
        คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีของคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ  
    2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีข้อมูลผลการด าเนินงานปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่เพ่ือน าไปประกอบการปรับปรุง 
แก้ไข แนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับสมาชิกกองทุนฯ ในการเข้าถึงการสนับสนุนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
  
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวชิา 
 
 
 
 
 
 
กลุม่เป้าหมาย 

1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ 
   การประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ 
5. ด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 
1. การน าเสนอที่ดีและการพูดในที่สาธารณะ 
2. ศาสตร์แห่งความสุข สุขอย่างไร ในสังคม 4.0 
3. ทุนชุมชนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. เยาวสตรีกับการพัฒนาสตรีในชุมชน 
6. การเขียนโครงการที่ดี 
 
1.กลุม่เปา้หมายหลกั จ านวน 154 คน 
  1.1 เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
และกรุงเทพมหานคร 1 คน รวม 77 คน 
  1.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ/จังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 
1 คน และกรุงเทพมหานคร 1 คน รวม 77 คน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 6 คน 

 

  9. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินงาน 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
1,039,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
ด าเนินการในโรงแรมเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 
 
จ านวน 3 วัน ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)  
 
1. เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
2. เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
   1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาเยาวสตรี 
สตรี และชุมชน 
2. เชิงคุณภาพ 
    - เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการบริหาร
        กิจการของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
   2. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่าย 
      ในการประกอบอาชีพ 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เนื้อหาวชิา 
 
 
 

กลุม่เป้าหมาย 

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
2. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
3. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบ 
   การประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
4. ขออนุมัติด าเนินการ/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ 
6. แจ้งกลุ่มเป้าหมายโดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพประเภทเดียวกัน 
   เป็นล าดับแรก หากมีไม่ครบให้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 
7. ด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
8. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
9. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

 
1. การบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก 5 ก , การบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 
3. การวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
4. การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน 
      ฯลฯ 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 50 คน 
    - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครที่กู้ยืมเงินไปประกอบ 
      อาชีพ จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 50 คน  โดยให้พิจารณาจากอาชีพ 
      ประเภทเดียวกันเป็นล าดับแรก หากมีไม่ครบให้พิจารณาคัดเลือกโครงการ        
      ที่มีความใกล้เคียงกัน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 3 คน  

 

  10. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินงาน 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

55,200 บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
ด าเนินการในโรงแรมเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
 
จ านวน 1 วัน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
 
1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ 
   กลุ่มอาชีพและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่ายในการ 
   ประกอบอาชีพร่วมกัน 
 
1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการกิจการของกลุ่มอาชีพ  
   1.2 มีเครือข่ายกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
   1.3 มีแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 แผน 
 
     
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
           2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน 
     พัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวชิา 
 
 
 
 
 
 

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
2. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม 
   เยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร 
5. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงานสถานที่/ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย/ติดต่อ 
    วิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ผู้น าสตรีที่มีบทบาทดีเด่นในการขับเคลื่อนงาน 
    กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สตรีที่เข้าร่วมโครงการ Smart Lady สตรีดีเด่นประจ าปี 
    หรือสตรีที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและเป็นที่ยอมรับจากสังคม เป็นต้น  
6. ด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตาม 
    วัตถุประสงค์ของโครงการ        
7. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
8. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 
1. การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
2. เยาวสตรีกับการพัฒนาสตรีในชุมชน 
3. เยาวสตรีกับงานจิตอาสา  
4. เปลี่ยนกาย ปรับใจ เปลี่ยนความคิด 
5. เยาวสตรีกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล  
6. จัดตั้งเครือข่ายเยาวสตรีระดับจังหวัด 
       
 

 
 

  11. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินงาน 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 56 คน     
    1.1 เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 
18 – 25 ปี จ านวน 50 คน 
    1.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน  
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 4 คน 
 
156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันถ้วน) 
  
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
ด าเนินการในโรงแรมเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
 
จ านวน 2 วัน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
 
1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ 
   กลุ่มอาชีพและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่ายในการ 
   ประกอบอาชีพร่วมกัน 
 
1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่
กรุงเทพมหานคร 
   1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาเยาวสตรี 
สตรี และชุมชน 
2. เชิงคุณภาพ 
- เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ :    1. เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
2. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ 
   กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน    
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ 
4. ประชุมร่วมกับคณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม ก าหนดรายละเอียด 
   กิจกรรมวางแผนการด าเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
   ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
5. ด าเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน 
   พัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับเครือข่ายในตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท หรือตลาดนัด 
   ชุมชนในอ าเภอ/จังหวัด งานประเพณี งานจังหวัด เป็นต้น หรือตามสถานที่ท่ีเหมาะสม 
   จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน  
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

กรอบการสง่เสรมิชอ่งทางการตลาดผลติภณัฑก์ลุม่อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับทราบ เช่น ป้ายคัทเอาท์       
ป้ายไวนิล รถประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว สปอตโฆษณา  
  จัดเตรียมสถานที่ และตกแต่งร้านค้าของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดย
ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและชื่อของกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
  ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงและจ าหน่ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปี 2560 - 2563 

 

  12. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินงาน 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่งเสริมช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา     
บทบาทสตรี ให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร        
ที่ได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปี 2560 – 2563 รวมทั้งสิ้น 30 กลุ่ม  
 
180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
  
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
ด าเนินการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  
จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 
 
1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
2. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น   
 
1. เชิงปริมาณ 
   - รอ้ยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มียอดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 
2. เชิงคุณภาพ 
   - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประสบการณ์เพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้ประกอบการอ่ืน ๆ          
ในด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และด้านการพัฒนา   
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
     
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   2. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงาน 
       ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
   3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

       ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังนี้ 

 

   กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังนี้ 
          1. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
          2. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดี เด่น ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และแจ้งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบ เพ่ือด าเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

    จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ด าเนินการดังนี้ 
          1. ขออนุมัติโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร   
          2. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
          3. ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมฯ ก าหนด ดังนี้ 
              กรณีจังหวัด 76 จังหวัด ด าเนินการคัดเลือกจังหวัดละ 3 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่ 
                คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น 
                กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น 
                ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
                     ดีเด่น 
             กรณีกรุงเทพมหานคร ด าเนินการคัดเลือกจ านวน 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่ 
  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต ดีเด่น 
                 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น         

           4. จัดท าประกาศผลการคัดเลือก และมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยจัดพิธีมอบในการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เห็นว่าเหมาะสม 
 

13. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2564 
     

กิจกรรมที ่1  การคดัเลอืกคนกองทนุพฒันาบทบาทสตรีดเีดน่ระดับจงัหวดั/กรงุเทพมหานคร 
 



 

 
 

    

55 

 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

           5. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการคัดเลือกพร้อมส าเนาประกาศผลการคัดเลือก 
ของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
         6. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/ขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับ   
ผู้ที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางดังนี้ 
   6.1 ผู้ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอความต้องการ 
ในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บทบาทของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือการพัฒนาต่อยอดอาชีพ 
   6.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจัดท าโครงการและเสนอโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  
           6.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
กรณี กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้ด าเนินการ 
   6.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประสานผู้ที่ได้รับรางวัลด าเนินงานตามโครงการฯ 
   6.5 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามโครงการฯ และส่งหลักฐานให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ส่งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายใน 15 วัน หลังจาก
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
   6.6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมผลการด าเนินโครงการฯ ส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน
มิถุนายน 2564 
         7. จังหวัดส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 
15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
         8. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี       บนัทึกรายจ่ายงบบรหิาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 
 

    กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังนี้ 
          1. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ 
                   คณะท างานขับเคลื่ อนกองทุนพัฒนาบทบทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดี เด่น                
ระดับเขตตรวจราชการ 
                   กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
                   ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
           2. ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2                   
การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
           3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
 

กิจกรรมที ่2  การคดัเลอืกคนกองทนุพฒันาบทบาทสตรีดเีดน่ระดับเขตตรวจราชการ 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 
           4. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการลงพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น, กลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น, ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ ดีเด่น โดยคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จ านวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 รางวัล รวม 54 
รางวัล พร้อมส่งผลการคัดเลือกให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
           5. กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ทั้ง 
3 ประเภท รวม 54 รางวัล ภายในเดือนสิงหาคม 2564                          

 

    กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังนี้ 
          1. ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่  3                       
เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  
           2. แจ้งจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานผู้ที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจ
ราชการ จ านวน 54 รางวัล ๆ ละ 1 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 77 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
               2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
               2.2 พิธีรับมอบโล่รางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจ าปี 2564 
           3. สรุป/รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

กลุ่มเป้าหมาย           กิจกรรมที่ 1   
                          - กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 
                             กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
                             1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 – 9 คน 
                             2. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                                    อ าเภอ 76 จังหวัด 
                             3. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 
                            4. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
                              พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
                          - กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) 
                          กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
                          1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
                                จังหวัดละ 5 – 9 คน 
                          2. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 
                          3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
                              พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมที ่3  เชดิชเูกียรตคินกองทนุพฒันาบทบาทสตรีดเีดน่ 
 



 

 
 

    

57 

 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ  
     จ านวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 คน 
  2. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีอ าเภอดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง  
 3. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/ 
    เขตดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ และกรุงเทพมหานคร  
    จ านวน 1 คณะ 
 4. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 
    จังหวัดละละ 1 กลุ่ม และกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 กลุ่ม 
 
กิจกรรมที่ 3  เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1. ตัวแทนส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน 
2. ตัวแทนคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาล 
   เมืองพัทยา/เขต ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน 
3. ตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
   จ านวน 18 คน 
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/พนักงาน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน และกรุงเทพมหานคร  
   จ านวน 1 คน 
5. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 4 คน 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 5,368,300 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1  จ านวน 3,600,300 บาท (ด าเนินการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 
    1. ระดับจังหวัด 76 จังหวัด รวมเป็นเงิน  3,548,300 บาท 
    2. กรุงเทพมหานคร          รวมเป็นเงิน     52,000 บาท 
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าวัสดุ ส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
    2. งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประเภทละ             
1 รางวัล ได้แก่         
        2.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา/เขต ดีเด่นระดับจังหวัด รวม 76 จังหวัด ๆ ละ 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท และ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท 
        2.2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด รวม 76 
จังหวัด ๆ ละ 8,000 บาท และกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท 
        2.3 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ดีเด่นระดับจังหวัด รวม 76 จังหวัด ๆ ละ 1 รางวัล ๆ ละ 
15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2  จ านวน 730,000 บาท (ด าเนินการในส่วนกลาง) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าวัสดุ ส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 เขตตรวจราชการ 
จ านวน 590,000 บาท 
กิจกรรมที่  3  จ านวน 1 ,038,000 บาท (ด าเนินการในส่วนกลาง) เป็นค่าใช้จ่าย                      
ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ 
    1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
    2. พิธีรับมอบโล่รางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจ าปี 2564 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
หน่วยด าเนินการ 
 
 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 

 
 

 
กิจกรรมที่ 1 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กิจกรรมที่ 2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กิจกรรมที่ 3 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564) 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) 
 
1. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดความภาคภูมิใจในผลส าเร็จจากการ 
    น าเงินทุนไปประกอบอาชีพ 
3. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาท 
   ของตนเองเพ่ิมข้ึน 
4. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีอ าเภอ สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
 
1. เชิงปริมาณ 
   1.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต ดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คณะ 
   1.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 กลุ่มอาชีพ 
   1.3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอดีเด่น จ านวน 76 แห่ง 
    

 



 

 
 

    

60 

 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
ตัวชี้วัดโครงการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน                
เพ่ือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ก าหนดไว้ 
   2.2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้จังหวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน 
           ครอบคลุมทั้งจังหวัดและสตรีในจังหวัดสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา 
           บทบาทสตรีมากข้ึน 
   2. เพ่ือให้จังหวัดมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตของสตรี 

 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนินงานในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
2. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ     
   ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
3. พิจารณาคัดเลือกและก าหนดรูปแบบของสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และออกแบบ 
   การเผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม ดังนี้ 
   3.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทตรี 

        จังหวัดพิจารณาคัดเลือกประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

             -ป้ายประชาสัมพันธ์ 

             -แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

             -จุลสารประชาสัมพันธ์ 

             -โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

             -นิทรรศการ 

             -สื่อวีดิทัศน ์

             -สปอตวิทยุ  ฯลฯ 

 

 

 14. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

   กรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 

3.2 กรอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        -การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        -ความส าเร็จของการบริหารโครงการ การบริหารสัญญา การบริหารหนี้ 
        -การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
        -การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน 
        -กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
        -การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพ่ือสตรีในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนของสตรี ให้ชีวิตใหม่แก่สตรี 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
        -การช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. ด าเนินโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   กรุงเทพมหานครตามระเบียบของทางราชการ 
5. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
   
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
กรุงเทพมหานคร 
 
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จักของสาธารณชนผ่านการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพ่ือให้สตรีสามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้น 
2. กรุงเทพมหานครมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
1. เชงิปรมิาณ 
    - กองทุนพัฒนาบทบทสตรีกรุงเทพมหานครมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น อย่างน้อย 2 รูปแบบ 
2. เชงิคณุภาพ 
    2.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จักของสาธารณชน 
    2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ิมข้ึน 
    2.3 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุน
หมุนเวียน และเงินอุดหนุนมากขึ้น 
 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
            2. เพ่ือแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
            3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน 
                       พัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ    
            

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนินงานในระดับส่วนกลาง  

ขั้นตอนการด าเนินงาน  กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. กรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     2. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ 
และจัดท ารายละเอียดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการคัดเลือก ส่งให้
กรมการพัฒนาชุมชน  
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
     2. ออกแบบ จัดท าหลักสูตรและแจ้งกลุ่มเป้าหมาย  
 

 
 
 
 
 
 

  6. โครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2020  
      (Thai Women Funds Fair 2020) 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(ต่อ) 

  ด าเนินการจ้างบริษัทเอกชนตามระเบียบของทางราชการ  
      ด าเนินการจ้างบริษัทเอกชนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR)  
     2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง 
      3. น าเสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
     4. น าเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง 
     5. น าเสนอขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบฯ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ       

 ด าเนินการตามสัญญาจ้างฯ 
 บริหารโครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2020 (Thai Women Funds Fair 2020) 
 จัดท ารายงานผล/การประเมินผลโครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2020  
      (Thai Women funds Fair 2020) 
 สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่  1 : การแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค  
 ภาคกลาง (26 จังหวัด)  
   1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 900 คน ได้แก่  
      1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 156 คน   
       1.2 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา/เขต กทม. จ านวน 192 คน        
      1.3 กลุ่มอาชีพที่ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน       
      1.4 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 26 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร    
รวม 52 คน  
   2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 12 คน 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ 

 ภาคใต้ (14 จังหวัด) 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 900 คน ได้แก่  
      1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 84 คน   
     1.2 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล/เทศบาล จ านวน 
รวม 288 คน  
      1.3 กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 500 คน   
     1.4 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 14 จังหวัด รวม 28 คน    
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 12 คน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 900 คน ได้แก่  
      1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 120 คน  
     1.2 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล/เทศบาล จ านวน 
240 คน   
     1.3 กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 500 คน   
     1.4 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 20 จังหวัด รวม 40 คน  
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 12 คน 
 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 900 คน ได้แก่  
      1.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 102 คน  
     1.2 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล/เทศบาล จ านวน 
264 คน   
     1.3 กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 500 คน   
     1.4 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 20 จังหวัด รวม 34 คน  
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 12 คน 
 
32,540,000 บาท (สามสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ 9,450,000.บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ 23,090,000.บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

พื้นที่ด าเนินการ 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ด าเนินการ ณ สถานที่เอกชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด (ภาคกลาง 
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ) 
 
ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)  
 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีที่เป็นรูปธรรมให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน หน่วยงานภาครัฐ และ 
    ภาคเอกชน 
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แสดงผลิตภัณฑ์และความส าเร็จของกลุ่ม 
3. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการ 
   ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
   ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 
1. เชิงปริมาณ 
   1.1 มีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแสดงผลิตภัณฑ์และความส าเร็จของ
กลุ่มในงานมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2020 (Thai Women Fund Fair 2020) 
อย่างน้อย 200 กลุ่ม 
   1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผลส าเร็จ  
ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็น
ที่รู้จักของสาธารณชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 
   2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีข้อมูลการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในระดับพ้ืนที่ประกอบการพิจารณากิจกรรม/โครงการ แผนงาน และนโยบายการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่จังหวัดด าเนนิการ 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อให้จังหวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน 
           ครอบคลุมทั้งจังหวัดและสตรีในจังหวัดสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา 
           บทบาทสตรีมากข้ึน 
   2. เพ่ือให้จังหวัดมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตของสตรี 

 

 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

      ด าเนินงานในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 

2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

   การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

3. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกและก าหนดรูปแบบของสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   และออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม ดังนี้ 

   3.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทตรี 

        จังหวัดพิจารณาคัดเลือกประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

             -ป้ายประชาสัมพันธ์ 

             -แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

             -จุลสารประชาสัมพันธ์ 

             -โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

             -นิทรรศการ 

             -สื่อวีดิทัศน์ 

             -สปอตวิทยุ  ฯลฯ 

 

 

 1. โครงการผลติสือ่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
 
งบประมาณ 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ 

   3.2 กรอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        -การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        -การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
        -การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน 
        -กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
        -การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพ่ือสตรีในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนของสตรี ให้ชีวิตใหม่แก่สตรี 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
        -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนของสตรี เพ่ือสตรี 
        -การช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. ด าเนินโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ตามระเบียบของทางราชการ 
5. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปการจัดท ารายงานผลโครงการส่งให้กรมการพัฒนา 
   ชุมชน พร้อมตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ที่บันทึกในแผ่น CD/DVD 
   ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
6. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหาร  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี 
             บันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มี 
   งบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจาก 
   เสร็จสิ้นโครงการ 
 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
13,800,000 บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
  - จังหวัดขนาดเล็ก  จ านวน 34 จังหวัด ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 3,400,000 บาท 
  - จังหวัดขนาดกลาง จ านวน 22 จังหวัด ๆ ละ  200,000 บาท  เป็นเงิน 4,400,000 บาท 
  - จังหวัดขนาดใหญ่  จ านวน 20 จังหวัด ๆ ละ  300,000 บาท  เป็นเงิน 6,000,000 บาท 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ระดับจังหวัด 
 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ผ่านการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือให้สตรีในจังหวัดรู้จักและเข้าถึง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้น 
2. จังหวัดมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
1. เชงิปรมิาณ 
    1) จังหวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน
ในระดับพ้ืนที่อย่างครอบคลุม 
    2) จังหวัดมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
2. เชงิคณุภาพ 
    1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จักของสาธารณชน 
    2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น 
    3) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุน
หมุนเวียน และเงินอุดหนุนมากขึ้น 
 
ชื่อ :  นางสาวรวินท์อร  สัมฤทธิ์กิจเจริญ  

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอร์โทรศัพท์  02-1413095                                                                                                                                                                                     

ชื่อ :  นางสาววันวสิา  กาญจนะสมบัติ                

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน                  เบอร์โทรศัพท์  02-1413093 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ 

โครงการผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารด าเนนิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที ่ จงัหวัด 

ขนาดจังหวดั จ านวนเงนิ 

จงัหวัด 
ขนาดเล็ก 

จงัหวัด 
ขนาดกลาง 

จงัหวัด 
ขนาดใหญ ่

ที่จดัสรร 
(บาท) 

 1 นนทบุรี   / 300,000 
2 ปทุมธานี   / 300,000 
3 พระนครศรีอยุธยา  /  200,000 
4 สระบุรี  /  200,000 
5 ชัยนาท /   100,000 
6 ลพบุรี  /  200,000 
7 สิงห์บุรี /   100,000 
8 อ่างทอง /   100,000 
9 ฉะเชิงเทรา  /  200,000 
10 นครนายก /   100,000 
11 ปราจีนบุรี /   100,000 
12 สมุทรปราการ   / 300,000 
13 สระแก้ว /   100,000 
14 กาญจนบุรี  /  200,000 
15 นครปฐม  /  200,000 
16 ราชบุรี  /  200,000 
17 สุพรรณบุรี  /  200,000 
18 ประจวบคีรีขันธ์ /   100,000 
19 เพชรบุรี /   100,000 
20 สมุทรสาคร /   100,000 
21 สมุทรสงคราม /   100,000 
22 ชุมพร /   100,000 
23 นครศรีธรรมราช   / 300,000 
24 พัทลุง /   100,000 
25 สุราษฎร์ธานี   / 300,000 
26 กระบี่ /   100,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารด าเนนิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที ่ จงัหวัด 

ขนาดจังหวดั จ านวนเงนิ  

จงัหวัด 
ขนาดเล็ก 

จงัหวัด 
ขนาดกลาง 

จงัหวัด 
ขนาดใหญ ่

ที่จดัสรร 

(บาท) 

 27 ตรัง  /  200,000 
28 พังงา /   100,000 
29 ภูเก็ต /   100,000 
30 ระนอง /   100,000 
31 สงขลา   / 300,000 
32 สตูล /   100,000 
33 ปัตตานี  /  200,000 
34 ยะลา /   100,000 
35 นราธิวาส  /  200,000 
36 จันทบุรี /   100,000 
37 ชลบุร ี   / 300,000 
38 ตราด /   100,000 
39 ระยอง  /  200,000 
40 เลย  /  200,000 
41 หนองคาย /   100,000 
42 บึงกาฬ /   100,000 
43 หนองบัวล าภู /   100,000 
44 อุดรธานี   / 300,000 
45 นครพนม  /  200,000 
46 มุกดาหาร /   100,000 
47 สกลนคร   / 300,000 
48 กาฬสินธุ์  /  200,000 
49 ขอนแก่น   / 300,000 
50 มหาสารคาม  /  200,000 
51 ร้อยเอ็ด   / 300,000 
52 ยโสธร /   100,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารด าเนนิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที ่ จงัหวัด 

ขนาดจังหวดั จ านวนเงนิ  

จงัหวัด 
ขนาดเล็ก 

จงัหวัด 
ขนาดกลาง 

จงัหวัด 
ขนาดใหญ ่

ที่จดัสรร 
(บาท) 

 53 ศรีสะเกษ   / 300,000 
54 อ านาจเจริญ /   100,000 
55 อุบลราชธานี   / 300,000 
56 ชัยภูมิ   / 300,000 
57 นครราชสีมา   / 300,000 
58 บุรีรัมย์   / 300,000 
59 สุรินทร์   / 300,000 
60 เชียงใหม่   / 300,000 
61 แม่ฮ่องสอน /   300,000 
62 ล าปาง  /  200,000 
63 ล าพูน /   100,000 
64 เชียงราย   / 300,000 
65 น่าน /   100,000 
66 พะเยา /   100,000 
67 แพร่ /   100,000 
68 ตาก  /  200,000 
69 พิษณุโลก  /  200,000 
70 เพชรบูรณ์  /  200,000 
71 สุโขทัย  /  200,000 
72 อุตรดิตถ์ /   100,000 
73 ก าแพงเพชร  /  200,000 
74 นครสวรรค์   / 300,000 
75 พิจิตร /   100,000 
76 อุทัยธานี /   100,000 

 รวม 34 22 20 13,800,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ :   2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน 
         กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา 
        บทบาทสตรี 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

     การด าเนินงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     กิจกรรมที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน 
                      พัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
     กิจกรรมที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน 
                      พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

     ระดับอ าเภอ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 
2. จังหวัดแจ้งอนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับอ าเภอเพ่ือด าเนินงานใน 
   กิจกรรมที่ 1  
3. อ าเภอขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
   การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
4. ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก 
   การขับเคลื่อนกองทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ สรุปรายงานผลพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
    ส่งให้จังหวัด ภายใน 7 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจังหวัดสรุปผลโครงการ 
    ในภาพรวมของจังหวัดรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายใน 15 วัน หลังจาก 
    เสร็จสิ้นโครงการ 
6. ส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้กับจังหวัดเพ่ือส่งคืน 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ    

 

 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก  
     การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

     ระดับจังหวัด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาวิชา 
 
 
 
 

 
1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. จังหวัดแจ้งอนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับอ าเภอเพ่ือด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1  
4. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมที่ 2 โดยให้อ าเภอคัดเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1 เพื่อเข้าร่วมโครงการในระดับจังหวัด 
   (กิจกรรมที่ 2) 
5. จังหวัดประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย/หลักสูตร/วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียด 
   ที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ 
6. ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก 
   การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
7. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสรุปรายงานผล 
   พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม (สรุปภาพรวมอ าเภอ และสรุปของจังหวัด)  
   ส่งให้กรมฯ ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
8. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหาร  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี 
             บันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มี 
   งบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน  
   หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก 
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
    1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    2) บทบาทหน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยาและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 
    3) การเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนและเงินอุดหนุน 
    4) การวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
    5) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ต าบล/อ าเภอ 
    6) การบริหารจัดการหนี้ 
  ฯลฯ 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 
 
เนื้อหาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก 
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
   1) บทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   2) การวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
   3) การติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   4) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   5) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่
จังหวัด 
   6) การบริหารจัดการหนี้ 
  ฯลฯ 
 
กิจกรรมที่ 1 :  
   1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/อาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้ าน/ชุมชน จ านวน 878 อ าเภอ ๆ ละ 30 คน            
รวมทั้งสิ้น 26,340 คน 
   2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 878 อ าเภอ ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 1,756 คน   
กิจกรรมที่ 2 :  
   1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/คณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 3,800 คน 
   2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน   
 
จ านวน 20,676,000 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1  ระดับอ าเภอ 878 อ าเภอ ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 17,560,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2  ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 41,000 บาท เป็นเงิน   3,116,000 บาท 
(รายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
 
กิจกรรมที่ 1  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
กิจกรรมที่ 2  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
กิจกรรมที่ 1  ระดับอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ 
กิจกรรมที่ 2  ระดับจังหวัด จ านวน  76 จังหวัด 
 
กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) จ านวน 1 วัน 
 
1. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีทักษะในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้บรรลุตามบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
1. เชิงปริมาณ 
    ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
2. เชงิคณุภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
  
ชื่อ :  นางสาวณัฎฐ์พิชญา  ยะใหม่วงค์ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอร์โทรศัพท์  02-1413073 

ชื่อ :  นางสาวณัฐชา  ศรีวัฒนพันธุ์                

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน                  เบอร์โทรศัพท์  02-1413091 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

แก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

      กจิกรรมที ่1 เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุ 
            พฒันาบทบาทสตรรีะดบัอ าเภอ 

ที ่ จงัหวดั 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุม่เปา้หมาย ตอ่ 1 อ าเภอ จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  

คณะท างานฯ 
ต าบล,อาสาสมัครฯ 

(คน) 

เจา้หนา้ที่
โครงการ 

(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/
อ าเภอ (บาท) 

จ านวนเงนิ 

รวมทกุอ าเภอ  
(บาท) 

1 นนทบุรี 6 30 2        32           20,000          120,000  
2 ปทุมธาน ี 7 30 2        32           20,000          140,000  
3 พระนครศรีอยุธยา 16 30 2        32           20,000          320,000  
4 สระบุร ี 13 30 2        32           20,000          260,000  
5 ชัยนาท 8 30 2        32           20,000          160,000  
6 ลพบุร ี 11 30 2        32           20,000          220,000  
7 สิงห์บุรี 6 30 2        32           20,000          120,000  
8 อ่างทอง 7 30 2        32           20,000          140,000  
9 ฉะเชิงเทรา 11 30 2        32           20,000          220,000  
10 นครนายก 4 30 2        32           20,000            80,000  
11 ปราจีนบุร ี 7 30 2        32           20,000          140,000  
12 สมุทรปราการ 6 30 2        32           20,000          120,000  
13 สระแก้ว 9 30 2        32           20,000          180,000  
14 กาญจนบุร ี 13 30 2        32           20,000          260,000  
15 นครปฐม 7 30 2        32           20,000          140,000  
16 ราชบุร ี 10 30 2        32           20,000          200,000  
17 สุพรรณบุรี 10 30 2        32           20,000          200,000  
18 ประจวบคีรีขันธ ์ 8 30 2        32           20,000          160,000  
19 เพชรบุร ี 8 30 2        32           20,000          160,000  
20 สมุทรสาคร 3 30 2        32           20,000            60,000  
21 สมุทรสงคราม 3 30 2        32           20,000            60,000  
22 ชุมพร 8 30 2        32           20,000          160,000  
23 นครศรีธรรมราช 23 30 2        32           20,000          460,000  
24 พัทลุง 11 30 2        32           20,000          220,000  
25 สุราษฎร์ธาน ี 19 30 2        32           20,000          380,000  
26 กระบี่ 8 30 2        32           20,000          160,000  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

แก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรี (ต่อ) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

      กจิกรรมที ่1 เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุ 
            พฒันาบทบาทสตรรีะดบัอ าเภอ 

ที ่ จงัหวดั 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุม่เปา้หมาย ตอ่ 1 อ าเภอ จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  

คณะท างานฯ 
ต าบล,อาสาสมัครฯ 

(คน) 

เจา้หนา้ที่
โครงการ 

(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/
อ าเภอ (บาท) 

จ านวนเงนิ 

รวมทกุอ าเภอ  
(บาท) 

27 ตรัง 10 30 2        32           20,000          200,000  
28 พังงา 8 30 2        32           20,000          160,000  
29 ภูเก็ต 3 30 2        32           20,000            60,000  
30 ระนอง 5 30 2        32           20,000          100,000  
31 สงขลา 16 30 2        32           20,000          320,000  
32 สตูล 7 30 2        32           20,000          140,000  
33 ปัตตาน ี 12 30 2        32           20,000          240,000  
34 ยะลา 8 30 2        32           20,000          160,000  
35 นราธิวาส 13 30 2        32           20,000          260,000  
36 จันทบุร ี 10 30 2        32           20,000          200,000  
37 ชลบุร ี 11 30 2        32           20,000          220,000  
38 ตราด 7 30 2        32           20,000          140,000  
39 ระยอง 8 30 2        32           20,000          160,000  
40 เลย 14 30 2        32           20,000          280,000  
41 หนองคาย 9 30 2        32           20,000          180,000  
42 บึงกาฬ 8 30 2        32           20,000          160,000  
43 หนองบัวล าภ ู 6 30 2        32           20,000          120,000  
44 อุดรธาน ี 20 30 2        32           20,000          400,000  
45 นครพนม 12 30 2        32           20,000          240,000  
46 มุกดาหาร 7 30 2        32           20,000          140,000  
47 สกลนคร 18 30 2        32           20,000          360,000  
48 กาฬสินธุ ์ 18 30 2        32           20,000          360,000  
49 ขอนแก่น 26 30 2        32           20,000          520,000  
50 มหาสารคาม 13 30 2        32           20,000          260,000  
51 ร้อยเอ็ด 20 30 2        32           20,000          400,000  
52 ยโสธร 9 30 2        32           20,000          180,000  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

แก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรี (ต่อ) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

      กจิกรรมที ่1 เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุ 
            พฒันาบทบาทสตรรีะดบัอ าเภอ 

ที ่ จงัหวดั 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุม่เปา้หมาย ตอ่ 1 อ าเภอ จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  

คณะท างานฯ 
ต าบล,อาสาสมัครฯ 

(คน) 

เจา้หนา้ที่
โครงการ 

(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/
อ าเภอ  
(บาท) 

จ านวนเงนิ 

รวมทกุอ าเภอ  
(บาท) 

53 ศรีสะเกษ 22 30 2        32           20,000          440,000  
54 อ านาจเจริญ 7 30 2        32           20,000          140,000  
55 อุบลราชธาน ี 25 30 2        32           20,000          500,000  
56 ชัยภูมิ 16 30 2        32           20,000          320,000  
57 นครราชสีมา 32 30 2        32           20,000          640,000  
58 บุรีรัมย์ 23 30 2        32           20,000          460,000  
59 สุรินทร ์ 17 30 2        32           20,000          340,000  
60 เชียงใหม่ 25 30 2        32           20,000          500,000  
61 แม่ฮ่องสอน 7 30 2        32           20,000          140,000  
62 ล าปาง 13 30 2        32           20,000          260,000  
63 ล าพูน 8 30 2        32           20,000          160,000  
64 เชียงราย 18 30 2        32           20,000          360,000  
65 น่าน 15 30 2        32           20,000          300,000  
66 พะเยา 9 30 2        32           20,000          180,000  
67 แพร ่ 8 30 2        32           20,000          160,000  
68 ตาก 9 30 2        32           20,000          180,000  
69 พิษณุโลก 9 30 2        32           20,000          180,000  
70 เพชรบูรณ์ 11 30 2        32           20,000          220,000  
71 สุโขทัย 9 30 2        32           20,000          180,000  
72 อุตรดิตถ์ 9 30 2        32           20,000          180,000  
73 ก าแพงเพชร 11 30 2        32           20,000          220,000  
74 นครสวรรค์ 15 30 2        32           20,000          300,000  
75 พิจิตร 12 30 2        32           20,000          240,000  
76 อุทัยธาน ี 8 30 2        32           20,000          160,000  

รวม 878 2,280 152  2,432    1,520,000    17,560,000  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

แก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรี  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

      กจิกรรมที ่2 เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุ 
            พฒันาบทบาทสตรรีะดบัจังหวดั 

ที ่ จงัหวดั 

กลุม่เปา้หมาย ตอ่ 1 จงัหวดั จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  รวมจ านวนเงนิ 
คณะท างาน

ขับเคลือ่นจงัหวดั, 

ต าบล (คน) 

เจา้หน้าที่
โครงการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/จงัหวดั 
(บาท) 

ทีจ่ดัสรร  

กจิกรรม 1 + 2 
(บาท) 

1 นนทบุรี 50 2 52             41,000           161,000  
2 ปทุมธาน ี 50 2 52             41,000           181,000  
3 พระนครศรีอยุธยา 50 2 52             41,000           361,000  
4 สระบุร ี 50 2 52             41,000           301,000  
5 ชัยนาท 50 2 52             41,000           201,000  
6 ลพบุร ี 50 2 52             41,000           261,000  
7 สิงห์บุรี 50 2 52             41,000           161,000  
8 อ่างทอง 50 2 52             41,000           181,000  
9 ฉะเชิงเทรา 50 2 52             41,000           261,000  
10 นครนายก 50 2 52             41,000           121,000  
11 ปราจีนบุร ี 50 2 52             41,000           181,000  
12 สมุทรปราการ 50 2 52             41,000           161,000  
13 สระแก้ว 50 2 52             41,000           221,000  
14 กาญจนบุร ี 50 2 52             41,000           301,000  
15 นครปฐม 50 2 52             41,000           181,000  
16 ราชบุร ี 50 2 52             41,000           241,000  
17 สุพรรณบุรี 50 2 52             41,000           241,000  
18 ประจวบคีรีขันธ ์ 50 2 52             41,000           201,000  
19 เพชรบุร ี 50 2 52             41,000           201,000  
20 สมุทรสาคร 50 2 52             41,000           101,000  
21 สมุทรสงคราม 50 2 52             41,000           101,000  
22 ชุมพร 50 2 52             41,000           201,000  
23 นครศรีธรรมราช 50 2 52             41,000           501,000  
24 พัทลุง 50 2 52             41,000           261,000  
25 สุราษฎร์ธาน ี 50 2 52             41,000           421,000  
26 กระบี่ 50 2 52             41,000           201,000  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

แก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรี (ต่อ) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

      กจิกรรมที ่2 เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุ 
            พฒันาบทบาทสตรรีะดบัจังหวดั 

ที ่ จงัหวดั 

กลุม่เปา้หมาย ตอ่ 1 จงัหวดั จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  รวมจ านวนเงนิ 
คณะท างาน

ขับเคลือ่นจงัหวดั, 

ต าบล (คน) 

เจา้หน้าที่
โครงการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/จงัหวดั 
(บาท) 

ทีจ่ดัสรร  

กจิกรรม 1 + 2 
(บาท) 

27 ตรัง 50 2 52             41,000           241,000  
28 พังงา 50 2 52             41,000           201,000  
29 ภูเก็ต 50 2 52             41,000           101,000  
30 ระนอง 50 2 52             41,000           141,000  
31 สงขลา 50 2 52             41,000           361,000  
32 สตูล 50 2 52             41,000           181,000  
33 ปัตตาน ี 50 2 52             41,000           281,000  
34 ยะลา 50 2 52             41,000           201,000  
35 นราธิวาส 50 2 52             41,000           301,000  
36 จันทบุร ี 50 2 52             41,000           241,000  
37 ชลบุร ี 50 2 52             41,000           261,000  
38 ตราด 50 2 52             41,000           181,000  
39 ระยอง 50 2 52             41,000           201,000  
40 เลย 50 2 52             41,000           321,000  
41 หนองคาย 50 2 52             41,000           221,000  
42 บึงกาฬ 50 2 52             41,000           201,000  
43 หนองบัวล าภ ู 50 2 52             41,000           161,000  
44 อุดรธาน ี 50 2 52             41,000           441,000  
45 นครพนม 50 2 52             41,000           281,000  
46 มุกดาหาร 50 2 52             41,000           181,000  
47 สกลนคร 50 2 52             41,000           401,000  
48 กาฬสินธุ ์ 50 2 52             41,000           401,000  
49 ขอนแก่น 50 2 52             41,000           561,000  
50 มหาสารคาม 50 2 52             41,000           301,000  
51 ร้อยเอ็ด 50 2 52             41,000           441,000  
52 ยโสธร 50 2 52             41,000           221,000  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

แก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรี (ต่อ) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

      กจิกรรมที ่2 เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุ 
            พฒันาบทบาทสตรรีะดบัจังหวดั 

ที ่ จงัหวดั 

กลุม่เปา้หมาย ตอ่ 1 จงัหวดั จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  รวมจ านวนเงนิ 
คณะท างาน

ขับเคลือ่นจงัหวดั, 

ต าบล (คน) 

เจา้หน้าที่
โครงการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/จงัหวดั 
(บาท) 

ทีจ่ดัสรร  

กจิกรรม 1 + 2 
(บาท) 

53 ศรีสะเกษ 50 2 52             41,000           481,000  
54 อ านาจเจริญ 50 2 52             41,000           181,000  
55 อุบลราชธาน ี 50 2 52             41,000           541,000  
56 ชัยภูมิ 50 2 52             41,000           361,000  
57 นครราชสีมา 50 2 52             41,000           681,000  
58 บุรีรัมย์ 50 2 52             41,000           501,000  
59 สุรินทร ์ 50 2 52             41,000           381,000  
60 เชียงใหม่ 50 2 52             41,000           541,000  
61 แม่ฮ่องสอน 50 2 52             41,000           181,000  
62 ล าปาง 50 2 52             41,000           301,000  
63 ล าพูน 50 2 52             41,000           201,000  
64 เชียงราย 50 2 52             41,000           401,000  
65 น่าน 50 2 52             41,000           341,000  
66 พะเยา 50 2 52             41,000           221,000  
67 แพร ่ 50 2 52             41,000           201,000  
68 ตาก 50 2 52             41,000           221,000  
69 พิษณุโลก 50 2 52             41,000           221,000  
70 เพชรบูรณ์ 50 2 52             41,000           261,000  
71 สุโขทัย 50 2 52             41,000           221,000  
72 อุตรดิตถ์ 50 2 52             41,000           221,000  
73 ก าแพงเพชร 50 2 52             41,000           261,000  
74 นครสวรรค์ 50 2 52             41,000           341,000  
75 พิจิตร 50 2 52             41,000           281,000  
76 อุทัยธาน ี 50 2 52             41,000           201,000  

รวม 3,800 152 3,952      3,116,000  20,676,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการบริหาร
        กิจการของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
   2. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่าย 
      ในการประกอบอาชีพ 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

     ด าเนินงานในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิก 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกและประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพประเภทเดียวกันเป็นล าดับแรก หากมีไม่ครบให้พิจารณา 
   คัดเลือกโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 
4. จังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมาย/วิทยากร จัดเตรียมหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง                      
5. จังหวัดด าเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรี  
6. จังหวัดสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และรายงานผลพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมส่งให้ 
   กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมส่งคืนเงิน 
   เหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
7. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหาร  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี 
            บันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 
 
 

 
 

 3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

เนื้อหาวิชา 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 

1. การบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก 5 ก , การบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 
3. การวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
4. การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นกลุ่มอาชีพ 
   ที่ยั่งยืน 
      ฯลฯ 
 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 3,800 คน  ประกอบด้วย   
    - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  
      จ านวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 25 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมจังหวัดละ 50 คน  
      โดยให้พิจารณาจากประเภทอาชีพเดียวกันเป็นล าดับแรก หากมีไม่ครบ 
      ให้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 228 คน (76 จังหวัด ๆ ละ 3 คน) 
 
4,195,200 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณ จังหวัดละ 55,200 บาท รวม 76 จังหวัด 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 
โรงแรมเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด หรือสถานที่ที่ประชุมที่เหมาะสม 
 
จ านวน 1 วัน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
 
1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ 
   กลุ่มอาชีพและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่ายในการ 
   ประกอบอาชีพร่วมกัน 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 

ตัวชี้วัดโครงการ 

 

1. เชงิปรมิาณ 

   1.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการกิจการของกลุ่มอาชีพ  
   1.2 มีเครือข่ายกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 76 จังหวัด 
   1.3 มีแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 76 แผน 
 

 2. เชงิคณุภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความสามารถในบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพของตนเอง และบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ในพื้นที่  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ :  นางสาวณัฎฐ์พิชญา  ยะใหม่วงค์ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอร์โทรศัพท์  02-1413073 

ชื่อ :  นางสาวณัฐชา  ศรีวัฒนพันธุ์                

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน                  เบอร์โทรศัพท์  02-1413091 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ 

โครงการพฒันาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

    กลุม่เป้าหมาย เจ้าหนา้ที ่
โครงการ  

(คน) 

รวมทัง้สิน้  
จ านวนเงนิ 

ที ่ จงัหวัด จ านวน
กลุม่อาชีพ 

กลุม่ละ 
(คน) 

รวม  
(คน) 

ที่จดัสรร 

    (คน) (บาท) 

1 นนทบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
2 ปทุมธานี 25 2 50 3 53 55,200 
3 พระนครศรีอยุธยา 25 2 50 3 53 55,200 
4 สระบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
5 ชัยนาท 25 2 50 3 53 55,200 
6 ลพบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
7 สิงห์บุรี 25 2 50 3 53 55,200 
8 อ่างทอง 25 2 50 3 53 55,200 
9 ฉะเชิงเทรา 25 2 50 3 53 55,200 
10 นครนายก 25 2 50 3 53 55,200 
11 ปราจีนบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
12 สมุทรปราการ 25 2 50 3 53 55,200 
13 สระแก้ว 25 2 50 3 53 55,200 
14 กาญจนบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
15 นครปฐม 25 2 50 3 53 55,200 
16 ราชบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
17 สุพรรณบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
18 ประจวบคีรีขันธ์ 25 2 50 3 53 55,200 
19 เพชรบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
20 สมุทรสาคร 25 2 50 3 53 55,200 
21 สมุทรสงคราม 25 2 50 3 53 55,200 
22 ชุมพร 25 2 50 3 53 55,200 
23 นครศรีธรรมราช 25 2 50 3 53 55,200 
24 พัทลุง 25 2 50 3 53 55,200 
25 สุราษฎร์ธานี 25 2 50 3 53 55,200 
26 กระบี่ 25 2 50 3 53 55,200 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการพฒันาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

    กลุม่เป้าหมาย เจ้าหนา้ที ่
โครงการ  

(คน) 

รวมทัง้สิน้  
จ านวนเงนิ 

ที ่ จงัหวัด จ านวน
กลุม่อาชีพ 

กลุม่ละ 
(คน) 

รวม  
(คน) 

ที่จดัสรร 

    (คน) (บาท) 

27 ตรัง 25 2 50 3 53 55,200 
28 พังงา 25 2 50 3 53 55,200 
29 ภูเก็ต 25 2 50 3 53 55,200 
30 ระนอง 25 2 50 3 53 55,200 
31 สงขลา 25 2 50 3 53 55,200 
32 สตูล 25 2 50 3 53 55,200 
33 ปัตตานี 25 2 50 3 53 55,200 
34 ยะลา 25 2 50 3 53 55,200 
35 นราธิวาส 25 2 50 3 53 55,200 
36 จันทบุรี 25 2 50 3 53 55,200 
37 ชลบุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
38 ตราด 25 2 50 3 53 55,200 
39 ระยอง 25 2 50 3 53 55,200 
40 เลย 25 2 50 3 53 55,200 
41 หนองคาย 25 2 50 3 53 55,200 
42 บึงกาฬ 25 2 50 3 53 55,200 
43 หนองบัวล าภู 25 2 50 3 53 55,200 
44 อุดรธานี 25 2 50 3 53 55,200 
45 นครพนม 25 2 50 3 53 55,200 
46 มุกดาหาร 25 2 50 3 53 55,200 
47 สกลนคร 25 2 50 3 53 55,200 
48 กาฬสินธุ์ 25 2 50 3 53 55,200 
49 ขอนแก่น 25 2 50 3 53 55,200 
50 มหาสารคาม 25 2 50 3 53 55,200 
51 ร้อยเอ็ด 25 2 50 3 53 55,200 
52 ยโสธร 25 2 50 3 53 55,200 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการพฒันาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

    กลุม่เป้าหมาย เจ้าหนา้ที ่
 โครงการ 

(คน) 

รวมทัง้สิน้  
จ านวนเงนิ 

ที ่ จงัหวัด จ านวน
กลุม่อาชีพ 

กลุม่ละ 
(คน) 

รวม  
(คน) 

ที่จดัสรร 

    (คน) (บาท) 

53 ศรีสะเกษ 25 2 50 3 53 55,200 
54 อ านาจเจริญ 25 2 50 3 53 55,200 
55 อุบลราชธานี 25 2 50 3 53 55,200 
56 ชัยภูมิ 25 2 50 3 53 55,200 
57 นครราชสีมา 25 2 50 3 53 55,200 
58 บุรีรัมย์ 25 2 50 3 53 55,200 
59 สุรินทร์ 25 2 50 3 53 55,200 
60 เชียงใหม่ 25 2 50 3 53 55,200 
61 แม่ฮ่องสอน 25 2 50 3 53 55,200 
62 ล าปาง 25 2 50 3 53 55,200 
63 ล าพูน 25 2 50 3 53 55,200 
64 เชียงราย 25 2 50 3 53 55,200 
65 น่าน 25 2 50 3 53 55,200 
66 พะเยา 25 2 50 3 53 55,200 
67 แพร่ 25 2 50 3 53 55,200 
68 ตาก 25 2 50 3 53 55,200 
69 พิษณุโลก 25 2 50 3 53 55,200 
70 เพชรบูรณ์ 25 2 50 3 53 55,200 
71 สุโขทัย 25 2 50 3 53 55,200 
72 อุตรดิตถ์ 25 2 50 3 53 55,200 
73 ก าแพงเพชร 25 2 50 3 53 55,200 
74 นครสวรรค์ 25 2 50 3 53 55,200 
75 พิจิตร 25 2 50 3 53 55,200 
76 อุทัยธานี 25 2 50 3 53 55,200 

รวม 1,900 152 3,800 228 4,028 4,195,200 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์ :    2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
      2.2  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน 
         พัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

     ด าเนินงานในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
   ระดับจังหวัด 
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม 
   เยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
4. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงานสถานที่/ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย/ติดต่อ 
    วิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ผู้น าสตรีที่มีบทบาทดีเด่นในการขับเคลื่อนงาน 
    กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สตรีที่เข้าร่วมโครงการ Smart Lady สตรีดีเด่นประจ าปี 
    หรือสตรีที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและเป็นที่ยอมรับจากสังคม เป็นต้น  
5. ด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตาม 
    วัตถุประสงค์ของโครงการ        
6. ประเมินผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
7. จังหวัดสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และรายงานผลพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม, 
   รายชื่อเยาวสตรีระดับจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วัน หลังจาก 
   ด าเนินการแล้วเสร็จ และส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจ่าย 
   ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
8. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหาร     
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี 
            บันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 

 
 

 4. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

เนื้อหาวิชา 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 

1. การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
2. เยาวสตรีกับการพัฒนาสตรีในชุมชน 
3. เยาวสตรีกับงานจิตอาสา  
4. เปลี่ยนกาย ปรับใจ เปลี่ยนความคิด 
5 .เยาวสตรีกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล  
6. จัดตั้งเครือข่ายเยาวสตรีระดับจังหวัด 
 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 2,110 คน  ประกอบด้วย   
    1.1 เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี จ านวน 
76 จังหวัด รวม 1,810 คน  
    1.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอที่มีเยาวสตรีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 76 จังหวัด
รวม 300 คน  
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 76 จังหวัด รวม 228 คน  
 
5,711,400 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 
โรงแรมเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด หรือสถานที่ที่ประชุมที่เหมาะสม 
 
จ านวน 2 วัน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
 
1. เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
2. เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อน 
    กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 

ตัวชี้วัดโครงการ 

 

1. เชงิปรมิาณ 

   1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่นใหม่
ระดับจังหวัด 
   1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาเยาวสตรี 

สตรี และชุมชน 

 2. เชงิคณุภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   - เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ :  นางสาวรวินท์อร  สัมฤทธิ์กิจเจริญ  

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอร์โทรศัพท์  02-1413095                                                                                                                                                                                     

ชื่อ :  นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง                

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน                  เบอร์โทรศัพท์  02-1413094 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ 

โครงการสง่เสริมเยาวสตรสีูผู่น้ าสตรรีุน่ใหมร่ะดบัจังหวดั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ จงัหวัด 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุม่เป้าหมาย 
เจา้หนา้ที ่
 โครงการ  

(คน) 

รวม 
ทั้งสิน้ 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จนท.พฒันา
ชมุชนอ าเภอ 

(คน) 

เยาวสตร ี 
 อ าเภอละ  
1 - 5 คน 

รวม 
(คน) 

1 นนทบุรี 6 3 20 23 3 26         64,290  
2 ปทุมธาน ี 7 3 20 23 3 26 64,290  
3 พระนครศรีอยุธยา 16 5 30 35 3 38 91,650  
4 สระบุร ี 13 5 25 30 3 33 80,250  
5 ชัยนาท 8 3 20 23 3 26 64,290  
6 ลพบุร ี 11 5 25 30 3 33 80,250  
7 สิงห์บุรี 6 3 20 23 3 26 64,290  
8 อ่างทอง 7 3 20 23 3 26 64,290  
9 ฉะเชิงเทรา 11 5 25 30 3 33 80,250  
10 นครนายก 4 1 15 16 3 19 48,330  
11 ปราจีนบุร ี 7 3 20 23 3 26 64,290  
12 สมุทรปราการ 6 3 20 23 3 26 64,290  
13 สระแก้ว 9 3 20 23 3 26 64,290  
14 กาญจนบุร ี 13 5 25 30 3 33 80,250  
15 นครปฐม 7 3 20 23 3 26 64,290  
16 ราชบุร ี 10 3 20 23 3 26 64,290  
17 สุพรรณบุรี 10 3 20 23 3 26 64,290  
18 ประจวบคีรีขันธ ์ 8 3 20 23 3 26 64,290  
19 เพชรบุร ี 8 3 20 23 3 26 64,290  
20 สมุทรสาคร 3 1 15 16 3 19 48,330  
21 สมุทรสงคราม 3 1 15 16 3 19 48,330  
22 ชุมพร 8 3 20 23 3 26 64,290  
23 นครศรีธรรมราช 23 7 35 42 3 45 107,610  
24 พัทลุง 11 5 25 30 3 33 80,250  
25 สุราษฎร์ธาน ี 19 5 30 35 3 38 91,650  
26 กระบี่ 8 3 20 23 3 26         64,290  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการสง่เสริมเยาวสตรสีูผู่น้ าสตรรีุน่ใหมร่ะดบัจังหวดั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ จงัหวัด 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุม่เป้าหมาย 
เจา้หนา้ที ่
 โครงการ  

(คน) 

รวม 
ทั้งสิน้ 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จนท.พฒันา
ชมุชนอ าเภอ 

(คน) 

เยาวสตร ี 
 อ าเภอละ  
1 - 5 คน 

รวม 
(คน) 

27 ตรัง 10 3 20 23 3 26 64,290  

28 พังงา 8 3 20 23 3 26 64,290  

29 ภูเก็ต 3 1 15 16 3 19 48,330  

30 ระนอง 5 1 15 16 3 19 48,330  

31 สงขลา 16 5 30 35 3 38 91,650  

32 สตูล 7 3 20 23 3 26 64,290  

33 ปัตตาน ี 12 5 25 30 3 33 80,250  

34 ยะลา 8 3 20 23 3 26 64,290  

35 นราธิวาส 13 5 25 30 3 33 80,250  

36 จันทบุร ี 10 3 20 23 3 26 64,290  

37 ชลบุร ี 11 5 25 30 3 33 80,250  

38 ตราด 7 3 20 23 3 26 64,290  

39 ระยอง 8 3 20 23 3 26 64,290  

40 เลย 14 5 25 30 3 33 80,250  

41 หนองคาย 9 3 20 23 3 26 64,290  

42 บึงกาฬ 8 3 20 23 3 26 64,290  

43 หนองบัวล าภ ู 6 3 20 23 3 26 64,290  

44 อุดรธาน ี 20 5 30 35 3 38 91,650  

45 นครพนม 12 5 25 30 3 33 80,250  

46 มุกดาหาร 7 3 20 23 3 26 64,290  

47 สกลนคร 18 5 30 35 3 38 91,650  

48 กาฬสินธุ ์ 18 5 30 35 3 38 91,650  

49 ขอนแก่น 26 7 40 47 3 50 119,010  

50 มหาสารคาม 13 5 25 30 3 33 80,250  

51 ร้อยเอ็ด 20 5 30 35 3 38 91,650  

52 ยโสธร 9 3 20 23 3 26 64,290  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการสง่เสริมเยาวสตรสีูผู่น้ าสตรรีุน่ใหมร่ะดบัจังหวดั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ จงัหวัด 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุม่เป้าหมาย 
เจา้หนา้ที ่
 โครงการ  

(คน) 

รวม 
ทั้งสิน้ 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จนท.พฒันา
ชมุชนอ าเภอ 

(คน) 

เยาวสตร ี 
 อ าเภอละ  
1 - 5 คน 

รวม 
(คน) 

53 ศรีสะเกษ 22 7 35 42 3 45 107,610  

54 อ านาจเจริญ 7 3 25 28 3 31 75,690  

55 อุบลราชธาน ี 25 7 35 42 3 45 107,610  

56 ชัยภูมิ 16 5 30 35 3 38 91,650  

57 นครราชสีมา 32 7 40 47 3 50 119,010  

58 บุรีรัมย์ 23 7 35 42 3 45 107,610  

59 สุรินทร ์ 17 5 30 35 3 38 91,650  

60 เชียงใหม่ 25 7 35 42 3 45 107,610  

61 แม่ฮ่องสอน 7 3 20 23 3 26 64,290  

62 ล าปาง 13 5 35 40 3 43 103,050  

63 ล าพูน 8 3 20 23 3 26 64,290  

64 เชียงราย 18 5 30 35 3 38 91,650  

65 น่าน 15 5 25 30 3 33 80,250  

66 พะเยา 9 3 20 23 3 26 64,290  

67 แพร ่ 8 3 20 23 3 26 64,290  

68 ตาก 9 3 20 23 3 26 64,290  

69 พิษณุโลก 9 3 20 23 3 26 64,290  

70 เพชรบูรณ ์ 11 5 25 30 3 33 80,250  

71 สุโขทัย 9 3 20 23 3 26 64,290  

72 อุตรดิตถ์ 9 3 20 23 3 26 64,290  

73 ก าแพงเพชร 11 5 25 30 3 33 80,250  

74 นครสวรรค์ 15 5 25 30 3 33 80,250  

75 พิจิตร 12 5 25 30 3 33 80,250  

76 อุทัยธาน ี 8 3 20 23 3 26 64,290  

  รวม 878 300      1,810   2,110  228  2,338   5,711,400  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ :    1. เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

     ด าเนินงานในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 
   ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน    
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ 
4. ประชุมร่วมกับคณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ 
    จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม ก าหนดรายละเอียดกิจกรรม 
    วางแผนการด าเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
    ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
5. จังหวัด ด าเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน 
   พัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับเครือข่ายในตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท หรือตลาดนัด 
   ชุมชนในอ าเภอ/จังหวัด งานประเพณี งานจังหวัด เป็นต้น หรือตามสถานที่ท่ีเหมาะสม 
   จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน 
6. จังหวัดสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และรายงานผลพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม, 
   ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ และส่งคืน 
   เงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
7. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหาร  
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี 
            บันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 

 
 

 5. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ 

     สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 

กรอบการสง่เสรมิชอ่งทางการตลาดผลติภณัฑก์ลุม่อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           
      ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับทราบ เช่น         
ป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล รถประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว สปอตโฆษณา  
       จัดเตรียมสถานที่  และตกแต่งร้านค้าของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา      
บทบาทสตรี 
       ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและชื่อของกลุ่ม
อาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
        ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงและจ าหน่ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปี 2560 - 2563 

 
ส่งเสริมช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา     
บทบาทสตรี ให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุน
หมุนเวียน ปี 2560 – 2563 รวมทั้งสิ้น 1,725 กลุ่ม  
 
10,350,000 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 
พ้ืนที่ในจังหวัด  
 
จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 
 
1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
2. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น   
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

 

ตัวชี้วัดโครงการ 

 

1. เชงิปรมิาณ 

   - ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มียอดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 
 

 2. เชงิคณุภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประสบการณ์เพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้ประกอบการอ่ืน ๆ          
ในด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และด้านการพัฒนา   
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ :  นางสาวณัฎฐ์พิชญา  ยะใหม่วงค์ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอร์โทรศัพท์  02-1413073 

ชื่อ :  นางสาวณัฐชา  ศรีวัฒนพันธุ์                

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน                  เบอร์โทรศัพท์  02-1413091 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ 

โครงการสง่เสริมชอ่งทางการตลาดผลติภณัฑก์ลุ่มอาชพีสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ จงัหวัด 

รายละเอยีดเปา้หมาย 
จ านวนเงนิ/ครัง้ 

(บาท) 

รวมเปน็เงิน
ทั้งสิน้ 

(3 ครั้ง) 

จ านวนครัง้ จ านวนกลุม่อาชีพ 
ที่จดัแสดง ที่จดัแสดง/ครั้ง 

(ครัง้) (กลุม่) 
1 นนทบุรี 3 20 40,000 120,000 
2 ปทุมธานี 3 20 40,000 120,000 
3 พระนครศรีอยุธยา 3 25 50,000 150,000 
4 สระบุรี 3 25 50,000 150,000 
5 ชัยนาท 3 20 40,000 120,000 
6 ลพบุรี 3 25 50,000 150,000 
7 สิงห์บุรี 3 20 40,000 120,000 
8 อ่างทอง 3 20 40,000 120,000 
9 ฉะเชิงเทรา 3 25 50,000 150,000 
10 นครนายก 3 20 40,000 120,000 
11 ปราจีนบุรี 3 20 40,000 120,000 
12 สมุทรปราการ 3 20 40,000 120,000 
13 สระแก้ว 3 20 40,000 120,000 
14 กาญจนบุรี 3 25 50,000 150,000 
15 นครปฐม 3 20 40,000 120,000 
16 ราชบุรี 3 20 40,000 120,000 
17 สุพรรณบุรี 3 20 40,000 120,000 
18 ประจวบคีรีขันธ์ 3 20 40,000 120,000 
19 เพชรบุรี 3 20 40,000 120,000 
20 สมุทรสาคร 3 20 40,000 120,000 
21 สมุทรสงคราม 3 20 40,000 120,000 
22 ชุมพร 3 20 40,000 120,000 
23 นครศรีธรรมราช 3 30 60,000 180,000 
24 พัทลุง 3 25 50,000 150,000 
25 สุราษฎร์ธานี 3 25 50,000 150,000 
26 กระบี่ 3 20 40,000 120,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการสง่เสริมชอ่งทางการตลาดผลติภณัฑก์ลุ่มอาชพีสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ จงัหวัด 

รายละเอยีดเปา้หมาย 
จ านวนเงนิ/ครัง้ 

(บาท) 

รวมเปน็เงิน
ทั้งสิน้ 

(3 ครั้ง) 

จ านวนครัง้ จ านวนกลุม่อาชีพ 
ที่จดัแสดง ที่จดัแสดง/ครั้ง 

(ครัง้) (กลุม่) 
27 ตรัง 3 20 40,000 120,000 
28 พังงา 3 20 40,000 120,000 
29 ภูเก็ต 3 20 40,000 120,000 
30 ระนอง 3 20 40,000 120,000 
31 สงขลา 3 25 50,000 150,000 
32 สตูล 3 20 40,000 120,000 
33 ปัตตานี 3 25 50,000 150,000 
34 ยะลา 3 20 40,000 120,000 
35 นราธิวาส 3 25 50,000 150,000 
36 จันทบุรี 3 20 40,000 120,000 
37 ชลบุร ี 3 25 50,000 150,000 
38 ตราด 3 20 40,000 120,000 
39 ระยอง 3 20 40,000 120,000 
40 เลย 3 25 50,000 150,000 
41 หนองคาย 3 20 40,000 120,000 
42 บึงกาฬ 3 20 40,000 120,000 
43 หนองบัวล าภู 3 20 40,000 120,000 
44 อุดรธานี 3 25 50,000 150,000 
45 นครพนม 3 25 50,000 150,000 
46 มุกดาหาร 3 20 40,000 120,000 
47 สกลนคร 3 25 50,000 150,000 
48 กาฬสินธุ์ 3 25 50,000 150,000 
49 ขอนแก่น 3 30 60,000 180,000 
50 มหาสารคาม 3 25 50,000 150,000 
51 ร้อยเอ็ด 3 25 50,000 150,000 
52 ยโสธร 3 20 40,000 120,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการสง่เสริมชอ่งทางการตลาดผลติภณัฑก์ลุ่มอาชพีสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ จงัหวัด 

รายละเอยีดเปา้หมาย 
จ านวนเงนิ/ครัง้ 

(บาท) 

รวมเปน็เงิน
ทั้งสิน้ 

(3 ครั้ง) 

จ านวนครัง้ จ านวนกลุม่อาชีพ 
ที่จดัแสดง ที่จดัแสดง/ครั้ง 

(ครัง้) (กลุม่) 
53 ศรีสะเกษ 3 30 60,000 180,000 
54 อ านาจเจริญ 3 20 40,000 120,000 
55 อุบลราชธานี 3 30 60,000 180,000 
56 ชัยภูมิ 3 25 50,000 150,000 
57 นครราชสีมา 3 30 60,000 180,000 
58 บุรีรัมย์ 3 30 60,000 180,000 
59 สุรินทร์ 3 25 50,000 150,000 
60 เชียงใหม่ 3 30 60,000 180,000 
61 แม่ฮ่องสอน 3 20 40,000 120,000 
62 ล าปาง 3 25 50,000 150,000 
63 ล าพูน 3 20 40,000 120,000 
64 เชียงราย 3 25 50,000 150,000 
65 น่าน 3 25 50,000 150,000 
66 พะเยา 3 20 40,000 120,000 
67 แพร่ 3 20 40,000 120,000 
68 ตาก 3 20 40,000 120,000 
69 พิษณุโลก 3 20 40,000 120,000 
70 เพชรบูรณ์ 3 25 50,000 150,000 
71 สุโขทัย 3 20 40,000 120,000 
72 อุตรดิตถ์ 3 20 40,000 120,000 
73 ก าแพงเพชร 3 25 50,000 150,000 
74 นครสวรรค์ 3 25 50,000 150,000 
75 พิจิตร 3 25 50,000 150,000 
76 อุทัยธานี 3 20 40,000 120,000 

  รวม 228 1,725 3,450,000 10,350,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 

 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    2. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
      สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
    3. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ 
 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกจิกรรม 

     กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังนี้ 
           1. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 
         2. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด  และแจ้งให้
จังหวัดด าเนินการคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

     ระดับจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 
         1. ขออนุมัติโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 
         2. ขออนุมัติด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 
         3. ด าเนินงานตามโครงการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดี เด่น              
ระดับจังหวัด จังหวัดละ 3 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ 
              คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น 
              กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น 
              ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                 อ าเภอ ดีเด่น 
             โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกรมฯ ก าหนด 
         4. จัดท าประกาศผลการคัดเลือก และมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยจัดพิธีมอบในการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม 
         5. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการคัดเลือกพร้อมส าเนาประกาศผลการคัดเลือก  
ของจังหวัด ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

 

 6. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจ าปี 2564 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

          6. จังหวัด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/ขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล       
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีแนวทางดังนี้ 
   6.1 ผู้ ได้ รั บ รางวั ลคนกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ดี เด่ น  ระดั บจั งหวั ด  เสนอความต้ องการ 
ในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บทบาทของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือการพัฒนาต่อยอดอาชีพ 
   6.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจัดท าโครงการและเสนอโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  
           6.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
   6.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประสานผู้ที่ได้รับรางวัลด าเนินงานตามโครงการฯ 
   6.5 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามโครงการฯ และส่งหลักฐานให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ส่งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายใน 15 วัน หลังจาก
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
   6.6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมผลการด าเนินโครงการฯ ส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน
มิถุนายน 2564 
         7. จังหวัดส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 
15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
         8. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี       บนัทึกรายจ่ายงบบรหิาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 

กลุ่มเป้าหมาย                  กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 
                                     1. คณ ะกรรมการคั ด เลื อกคนกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรีดี เด่ น ระดับ จั งห วัด    
                                  จ านวน 5 – 9 คน 
   2. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน 
                                   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
   3. คณะท างานขับ เคลื่ อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาล  
                                   เมืองพัทยา 
      4. กลุ่ มอาชีพสมาชิกกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีที่ ได้ รับการสนับสนุน เงินจ าก 
                                   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

 

 
 
 
 
 

76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 3,548,300 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (บัญชีจัดสรรงบประมาณแนบท้าย) 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ส าหรับคณะกรรมการคัดลือกคนกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,192,300 บาท 
2. งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุน  
   พัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จ านวน  
   2,356,000 บาท ดังนี้ 
   2.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาล 
        เมืองพัทยา/เขต ดีเด่น จ านวน 76 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท 
   2.2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  จ านวน 76 รางวัล ๆ ละ  
        8,000 บาท 
   2.3 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน 
        กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ดีเด่น จ านวน 76 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 
ด าเนินการในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 
 
ด าเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 
 
1. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดความภาคภูมิใจในผลส าเร็จจากการ 
    น าเงินทุนไปประกอบอาชีพ 
3. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาท 
   ของตนเองเพ่ิมข้ึน 
4. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีอ าเภอ สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

 

 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 76 คณะ 
   1.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 76 กลุ่มอาชีพ 
   1.3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอดีเด่น จ านวน 76 แห่ง 
    
2. เชงิคณุภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   2.1 กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน               
เพ่ือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ก าหนดไว้ 
   2.2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ชื่อ :  นางสาวณัฎฐ์พิชญา  ยะใหม่วงค์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอร์โทรศัพท์  02-1413073 
ชื่อ :  นางสาวณัฐชา  ศรีวัฒนพันธุ์                
ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน                  เบอร์โทรศัพท์  02-1413091 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ 

โครงการเชดิชเูกยีรติคนกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที ่1 การคดัเลอืกคนกองทนุพฒันาบทบาทสตรีดเีดน่ระดับจงัหวดั 

ที ่ จงัหวดั 
จ านวน
อ าเภอ 

งบประมาณทีจ่ดัสรร 

รวม 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ 

งบประมาณ
สนบัสนนุการ

ขับเคลือ่นกจิกรรมฯ 
(บาท) 

คา่วสัด ุ

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 นนทบุรี 6 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
2 ปทุมธาน ี 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
3 พระนครศรีอยุธยา 16 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
4 สระบุร ี 13 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
5 ชัยนาท 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
6 ลพบุร ี 11 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
7 สิงห์บุร ี 6 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
8 อ่างทอง 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
9 ฉะเชิงเทรา 11 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
10 นครนายก 4 2,400 3,000            31,000  1,000 37,400 
11 ปราจีนบุร ี 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
12 สมุทรปราการ 6 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
13 สระแก้ว 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
14 กาญจนบุร ี 13 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
15 นครปฐม 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
16 ราชบุร ี 10 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
17 สุพรรณบุร ี 10 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
18 ประจวบคีรีขันธ ์ 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
19 เพชรบุร ี 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
20 สมุทรสาคร 3 2,400 3,000            31,000  1,000 37,400 
21 สมุทรสงคราม 3 2,400 3,000            31,000  1,000 37,400 
22 ชุมพร 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
23 นครศรีธรรมราช 23 9,600 12,000            31,000  3,000 55,600 
24 พัทลุง 11 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
25 สุราษฎร์ธาน ี 19 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
26 กระบี่ 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการเชดิชเูกยีรติคนกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที ่1 การคดัเลอืกคนกองทนุพฒันาบทบาทสตรีดเีดน่ระดับจงัหวดั 

ที ่ จงัหวดั 
จ านวน
อ าเภอ 

งบประมาณทีจ่ดัสรร 

รวม 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ 

งบประมาณ
สนบัสนนุการ

ขับเคลือ่นกจิกรรมฯ 
(บาท) 

คา่วสัด ุ

(บาท) (บาท) (บาท) 

27 ตรัง 10 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
28 พังงา 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
29 ภูเก็ต 3 2,400 3,000            31,000  1,000 37,400 
30 ระนอง 5 2,400 3,000            31,000  1,000 37,400 
31 สงขลา 16 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
32 สตูล 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
33 ปัตตาน ี 12 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
34 ยะลา 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
35 นราธิวาส 13 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
36 จันทบุร ี 10 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
37 ชลบุร ี 11 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
38 ตราด 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
39 ระยอง 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
40 เลย 14 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
41 หนองคาย 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
42 บึงกาฬ 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
43 หนองบัวล าภ ู 6 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
44 อุดรธาน ี 20 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
45 นครพนม 12 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
46 มุกดาหาร 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
47 สกลนคร 18 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
48 กาฬสินธุ ์ 18 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
49 ขอนแก่น 26 10,800 13,500            31,000  3,500 58,800 
50 มหาสารคาม 13 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
51 ร้อยเอ็ด 20 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
52 ยโสธร 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

โครงการเชดิชเูกยีรติคนกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที ่1 การคดัเลอืกคนกองทนุพฒันาบทบาทสตรีดเีดน่ระดับจงัหวดั 

ที ่ จงัหวดั 
จ านวน
อ าเภอ 

งบประมาณทีจ่ดัสรร 

รวม 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ 

งบประมาณสนับสนนุ
การขับเคลือ่น

กจิกรรมฯ (บาท) 

คา่วสัด ุ

(บาท) (บาท) (บาท) 

53 ศรีสะเกษ 22 9,600 12,000            31,000  3,000 55,600 
54 อ านาจเจริญ 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
55 อุบลราชธานี 25 9,600 12,000            31,000  3,000 55,600 
56 ชัยภูมิ 16 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
57 นครราชสีมา 32 12,000 15,000            31,000  4,000 62,000 
58 บุรีรัมย์ 23 9,600 12,000            31,000  3,000 55,600 
59 สุรินทร์ 17 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
60 เชียงใหม่ 25 9,600 12,000            31,000  3,000 55,600 
61 แม่ฮ่องสอน 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
62 ล าปาง 13 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
63 ล าพูน 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
64 เชียงราย 18 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
65 น่าน 15 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
66 พะเยา 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
67 แพร่ 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
68 ตาก 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
69 พิษณุโลก 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
70 เพชรบูรณ์ 11 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
71 สุโขทัย 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
72 อุตรดิตภ์ 9 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
73 ก าแพงเพชร 11 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
74 นครสวรรค์ 15 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
75 พิจิตร 12 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
76 อุทัยธานี 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 

  รวม 878 466,800 583,500 2,356,000 142,000 3,548,300 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
  

  ทุนหมุนเวียนเป็นกลไกในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน           
ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียนดังกล่าว โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง           
เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับและประเมินทุนหมุนเวียน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย    :  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค์ :  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด 
      ให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 งบประมาณ  :  จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 

 ระยะเวลา    :  ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3         

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

 กรอบการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ จึงก าหนดกรอบการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 
และการประเมินผลทุนหมุนเวียนดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เช่น 
       1.1) การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะหรือเพ่ิมพูนทักษะ บุคลากรในส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือคณะท างาน 
       1.2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การศึกษาวิจัย
และพัฒนากองทุนฯ การสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้ 
       1.3) การน าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2563 – 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด (อกส.จ.) 
       1.4) การสร้างการรับรู้ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 

 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 2. การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
     เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้การประเมินผลทุนหมุนเวียนบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน      
ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก าหนดทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง เช่น 
       2.1) การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม เกี่ยวกับการประเมินผลทุนหมุนเวียน 
       2.2) การพัฒนาระบบการให้บริการแก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       2.3) การติดตาม สนับสนุนการประเมินผลทุนหมุนเวียน 
       2.4) การจัดท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย 

         โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

    1) เป็นกิจกรรม/โครงการที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้สามารถด าเนินการเพ่ือเป็นการต่อยอดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าวได้ 
    2) ไม่เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา หรือจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
    3) จัดท าเป็นโครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด          
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี ้ไม่จ ากัดจ านวนกิจกรรม/โครงการ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ  
    4) ด าเนินการตามระเบียบราชการ 
    5) จัดท ารายงานผลกิจกรรม/โครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัดเพ่ือทราบ และรายงานผลตามแบบที่ก าหนดส่งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)  
ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
             6) จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงใน
ระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี         บันทึก            
รายจ่ายงบบริหาร  ให้เป็นปัจจุบัน  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าในการสร้างงาน สร้างอาชี พ และรายได้      

ให้กับสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรี เพ่ือให้สตรีได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการสร้างสรรค์

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ซึ่งภายหลังการควบรวมกองทุนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผล  ให้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ทั้งนี้ได้ จัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน 

 เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แปลงไปสู่

การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

 งบประมาณ  :  จ านวน  10,700,000  บาท  (76 จังหวัด) 

 ระยะเวลา    :  ด าเนินการในไตรมาสที่ 2          

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด บริหารกองทุนโดยมียุทธศาสตร์       

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

 กรอบการด าเนินงาน 

 1. ไม่เป็นกิจกรรม/โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน 

 2. เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 3. เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้สามารถด าเนินการเพ่ือเป็นการต่อยอดกิจกรรม/โครงการ

ดังกล่าวได ้

 4. ต้องไม่เป็นการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา 

 

 

 8. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

   1) จัดท าเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี การส่งเสริมสตรีและ

เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่  หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถ

กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพิจารณา

เห็นชอบ ทั้งนี ้ไม่จ ากัดจ านวนกิจกรรม/โครงการ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ  

   2) ให้ด าเนินการตามระเบียบราชการ  

              3) จัดท ารายงานผลกิจกรรม/โครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด   
เพ่ือทราบ และรายงานผลตามแบบที่ก าหนดส่งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ภายใน 15 วัน 
หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
             4) จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ     
ลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      
บันทึกรายจ่าย       งบบริหาร  ให้เป็นปัจจุบัน  
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ 

ค่าใชจ้า่ยในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์องทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที ่ จงัหวดั 

ขนาดจงัหวดั   

จงัหวดัขนาดเลก็ จงัหวดัขนาดกลาง จงัหวดัขนาดใหญ ่

จ านวนเงนิ 

ทีจ่ดัสรร 

(บาท) 

1 นนทบุรี     / 200,000 
2 ปทุมธานี     / 200,000 
3 พระนครศรีอยุธยา   /   150,000 
4 สระบุรี   /   150,000 
5 ชัยนาท /     100,000 
6 ลพบุรี   /   150,000 
7 สิงห์บุรี /     100,000 
8 อ่างทอง /     100,000 
9 ฉะเชิงเทรา   /   150,000 
10 นครนายก /     100,000 
11 ปราจีนบุรี  / 

  
100,000 

12 สมุทรปราการ     / 200,000 
13 สระแก้ว /     100,000 
14 กาญจนบุรี   /   150,000 
15 นครปฐม   /   150,000 
16 ราชบุรี   /   150,000 
17 สุพรรณบุรี   /   150,000 
18 ประจวบคีรีขันธ์ /     100,000 
19 เพชรบุรี /     100,000 
20 สมุทรสาคร /     100,000 
21 สมุทรสงคราม /     100,000 
22 ชุมพร /     100,000 
23 นครศรีธรรมราช     / 200,000 
24 พัทลุง /     100,000 
25 สุราษฎร์ธานี     / 200,000 
26 กระบี่ /     100,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

ค่าใชจ้า่ยในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์องทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที ่ จงัหวดั 

ขนาดจงัหวดั   

จงัหวดัขนาดเลก็ จงัหวดัขนาดกลาง จงัหวดัขนาดใหญ ่

จ านวนเงนิ 

ทีจ่ดัสรร 

(บาท) 

27 ตรัง   /   150,000 
28 พังงา /     100,000 
29 ภูเก็ต /     100,000 
30 ระนอง /     100,000 
31 สงขลา     / 200,000 
32 สตูล /     100,000 
33 ปัตตานี   /   150,000 
34 ยะลา /     100,000 
35 นราธิวาส   /   150,000 
36 จันทบุรี /     100,000 
37 ชลบุร ี     / 200,000 
38 ตราด /     100,000 
39 ระยอง   /   150,000 
40 เลย   /   150,000 
41 หนองคาย /     100,000 
42 บึงกาฬ /     100,000 
43 หนองบัวล าภู /     100,000 
44 อุดรธานี     / 200,000 
45 นครพนม   /   150,000 
46 มุกดาหาร /     100,000 
47 สกลนคร     / 200,000 
48 กาฬสินธุ์   /   150,000 
49 ขอนแก่น     / 200,000 
50 มหาสารคาม   /   150,000 
51 ร้อยเอ็ด     / 200,000 
52 ยโสธร /     100,000 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 

ค่าใชจ้า่ยในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์องทนุพฒันาบทบาทสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที ่ จงัหวดั 

ขนาดจงัหวดั   

จงัหวดัขนาดเลก็ จงัหวดัขนาดกลาง จงัหวดัขนาดใหญ ่

จ านวนเงนิ 

ทีจ่ดัสรร 

(บาท) 

53 ศรีสะเกษ     / 200,000 
54 อ านาจเจริญ /     100,000 
55 อุบลราชธานี     / 200,000 
56 ชัยภูมิ     / 200,000 
57 นครราชสีมา     / 200,000 
58 บุรีรัมย์     / 200,000 
59 สุรินทร์     / 200,000 
60 เชียงใหม่     / 200,000 
61 แม่ฮ่องสอน /     100,000 
62 ล าปาง   /   150,000 
63 ล าพูน /     100,000 
64 เชียงราย     / 200,000 
65 น่าน /     100,000 
66 พะเยา /     100,000 
67 แพร่ /     100,000 
68 ตาก   /   150,000 
69 พิษณุโลก   /   150,000 
70 เพชรบูรณ์   /   150,000 
71 สุโขทัย   /   150,000 
72 อุตรดิตถ์ /     100,000 
73 ก าแพงเพชร   /   150,000 
74 นครสวรรค์     / 200,000 
75 พิจิตร /     100,000 
76 อุทัยธานี /     100,000 

รวม 34 22 20 10,700,000 
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แบบประเมนิผล/แบบสรปุประเมนิผล 

1. แบบประเมินผล โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบตัิการงานกองทนุพฒันา          

บทบาทสตรแีก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี                                                                                    

กิจกรรมที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบาบาทสตร ี                                   

แก่กลไกขับเคลื่อนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ  

2. แบบสรปุประเมนิผล โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบตักิารงานกองทนุ                             

พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี                                                                                    

กิจกรรมที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบาบาทสตร ี                                 

แก่กลไกขับเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 

3. แบบประเมินผล โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบตัิการงานกองทนุพฒันา                             

บทบาทสตรแีก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี                                                                                    

กิจกรรมที ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบาบาทสตร ี                                            

แก่กลไกขับเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั  

4. แบบสรปุประเมนิผล โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบตักิารงานกองทนุพฒันา                             

บทบาทสตรแีก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี                                                                                    

กิจกรรมที ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบาบาทสตร ี                                            

แก่กลไกขับเคลื่อนกองทนุพฒันาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั 

5. แบบประเมินผล โครงการพฒันาทกัษะอาชพีแกส่มาชกิกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

6. แบบสรปุประเมนิผล โครงการพฒันาทกัษะอาชพีแกส่มาชกิกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

7. แบบประเมินผล โครงการสง่เสรมิเยาวสตรสีูผู่น้ าสตรรีุน่ใหม่ระดบัจงัหวดั 

8. แบบสรปุประเมนิผล โครงการสง่เสรมิเยาวสตรสีูผู่น้ าสตรรีุน่ใหมร่ะดบัจังหวดั 

9. แบบประเมินผล โครงการสง่เสรมิช่องทางการตลาดผลติภณัฑ์อาชีพสมาชิกกองทนุ                       

พัฒนาบทบาทสตร ี

10. แบบสรปุประเมนิผล โครงการสง่เสรมิช่องทางการตลาดผลติภัณฑ์อาชีพสมาชิก                          

กองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบประเมินผล 
 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบทบาทสตรแีก่กลไกการขบัเคลือ่นกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

กิจกรรมที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน 
กองทนุพฒันาบทบาทสตรรีะดบัอ าเภอ   
วนัที.่................................................... 

ณ ...............................................................................  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / และเขยีนขอ้ความลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 

อาย ุ         21 – 30 ปี          31 – 40 ปี             41 – 50 ปี          51 – 60 ปี               61 ป ีขึ้นไป 

วฒุกิารศึกษา  ระดับอนุปริญญา              ระดับปริญญาตรี                ระดับปริญญาโท 

         ระดับอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………  

ต าแหนง่           คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล            อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................  

สว่นที ่1  ความรูค้วามเขา้ใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 
ก่อนเขา้รว่มประชมุ หลงัเขา้รว่มประชมุ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

          

2) บทบาทหน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 

          

3) เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           

4) การวิ เคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่
สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

          

5) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ต าบล/อ าเภอ 

          

 
/สว่นที ่2 ... 
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สว่นที ่2  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
  

สว่นที ่3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

 
สว่นที ่4  ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 )  สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป ใช้ ใน การ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
เงินจากกองทุนฯ แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้  

     

3) ท่านสามารถวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่
สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ 

     

4) ท่านสามารถน าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ต าบล/
อ าเภอ ไปใช้ในการขับเคลื่อนฯ งานกองทุนให้
เกิดประสิทธิภาพได้ 

     

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
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แบบสรุปประเมินผล 
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทนุพฒันา

บทบาทสตร ี

กิจกรรมที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน 

กองทนุพฒันาบทบาทสตรรีะดบัอ าเภอ    

วนัที.่................................................... 

ณ..................................................................................................................... 

************************************************************************** 

 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. อายุ  

   - 21 – 30 ปี           

   - 31 – 40 ปี            

   - 41 – 50 ปี             

   - 51 – 60 ปี            

   - 61 ปี ขึ้นไป 

  

2. วฒุิการศึกษา 

   - ระดับอนุปริญญา                   
   - ระดับปริญญาตรี                     
   - ระดับปริญญาโท 
   - ระดับอ่ืนๆ  

  

3. ต าแหนง่  
   - คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล 
   - อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน 
   - อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................... 
 

  

 

 

 
/สว่นที ่1 ... 
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สว่นที ่1  ความรูค้วามเขา้ใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ หลงัเขา้รว่มประชมุ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

1) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตร ี

                    

2)  บทบาทหน้ าที่ ข อ ง
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 
และอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน 

                    

3) เทคนิคการเขียนโครงการ
เพื่ อขอรับเงินจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

               

     

4)  การวิเคราะห์ และกลั่นกรอง
โครงการที่ สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี 

                    

5)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่ต าบล/
อ าเภอ 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

/สว่นที ่2 ... 
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สว่นที ่2  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดองค์
ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพ่ือขอรับ เงินจาก
กองทุนฯ แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

     

3) ท่านสามารถวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิก
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ 

     

4) ท่านสามารถน าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ต าบล/อ าเภอ ไปใช้ใน
การขับเคลื่อนฯ งานกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพได้ 

     

 

สว่นที ่3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      

 

สว่นที ่4  ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบประเมินผล 
 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรแีกก่ลไกการขบัเคลื่อนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

กิจกรรมที ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน 

กองทนุพฒันาบทบาทสตรรีะดบัจงัหวดั  

วนัที.่................................................... 

ณ...............................................................................................................  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / และเขยีนขอ้ความลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 

อาย ุ         21 – 30 ปี          31 – 40 ปี             41 – 50 ปี          51 – 60 ปี               61 ป ีขึ้นไป 

วฒุกิารศึกษา  ระดับอนุปริญญา              ระดับปริญญาตรี                ระดับปริญญาโท 
         ระดับอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………  

ต าแหนง่            คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล 
                      อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................. 

สว่นที ่1  ความรูค้วามเขา้ใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 
ก่อนเขา้รว่มประชมุ หลงัเขา้รว่มประชมุ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1) บทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

2) การวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่
สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

          

3) การติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิก
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           

4) การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

          

5) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัด 

          

 
 

/สว่นที ่2 ... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่2  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 

 สว่นที ่3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

 

สว่นที ่4  ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ 

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การเขียนโครงการ 
แก่สมาชิกกองทุนฯ ได้  

     

3) ท่านสามารถติดตาม ตรวจสอบ โครงการ
ที่สมาชิกได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯได้ 

     

4) ท่านสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
แก่สมาชิกที่ค้างช าระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5) ท่านสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือให้การขับเคลื่อนฯ งานกองทุนเกิด
ประสิทธิภาพได้ 

     

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบสรุปประเมินผล 
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรีแก่กลไกการขบัเคลื่อนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

กิจกรรมที ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกองทนุพฒันาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน 

กองทนุพฒันาบทบาทสตรรีะดบัจงัหวดั  

วนัที.่................................................... 

ณ..................................................................................................................... 

************************************************************************** 

 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. อายุ  

   - 21 – 30 ปี           

   - 31 – 40 ปี            

   - 41 – 50 ปี             

   - 51 – 60 ปี            

   - 61 ปี ขึ้นไป 

  

2. วฒุิการศึกษา 

   - ระดับอนุปริญญา                   
   - ระดับปริญญาตรี                     
   - ระดับปริญญาโท 
   - ระดับอ่ืนๆ  

  

3. ต าแหนง่  
   - คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด 
   - คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล 
   - อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................. 
 
 

  

 

 

 /สว่นที ่1 ... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่1  ความรูค้วามเขา้ใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ หลงัเขา้รว่มประชมุ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อ
ย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อ
ย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1) บทบาท/ภารกิจของ
กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

                    

2)  การวิเคราะห์และ
กลั่นกรองโครงการที่
สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี   

                    

3) การติดตาม ตรวจสอบ
โครงการที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

               

     

4) การบริหารจัดการหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

                    

5)  การจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในพ้ืนที่จังหวัด 

                    

 
 
 
 
 
          

/สว่นที ่2 ... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่2  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) ท่านสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ ใน การ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ 

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอด
องค์ความรู้การเขียนโครงการแก่สมาชิกกองทุนฯ ได้  

     

3) ท่านสามารถติดตาม ตรวจสอบ โครงการที่สมาชิก
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯได้ 

     

4) ท่านสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่สมาชิกที่
ค้างช าระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5) ท่านสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือให้
การขับเคลื่อนฯ งานกองทุนเกิดประสิทธิภาพได้ 

     

 

สว่นที ่3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      

 

สว่นที ่4  ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบประเมินผล 
 โครงการพฒันาทักษะอาชีพแก่กลุม่สมาชกิกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

วนัที.่................................................... 

ณ...............................................................................................................  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / และเขยีนขอ้ความลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 
เพศ หญิง                ชาย 

อาย ุ         15 – 30 ปี          31 – 40 ปี            41 – 50 ปี            51 – 60 ปี           61 ป ีขึ้นไป 
วฒุกิารศึกษา  ระดับอนุปริญญา              ระดับปริญญาตรี                ระดับปริญญาโท 
         ระดับอ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………  
ประเภทอาชีพ           ด้านเกษตรกรรม           ด้านอุตสาหกรรม             ด้านพาณิชย์กรรมและอาชีพ
บริการ 
                             ด้านคหกรรม               ด้านหัตถกรรม                ด้านศิลปกรรม 
สว่นที ่1  ความรูค้วามเขา้ใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 
ก่อนเขา้รว่มประชมุ หลงัเขา้รว่มประชมุ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1) การบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก 5 ก           

2) การบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล           

3) เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
ให้ประสบความส าเร็จ           

4) การวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
และจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพ 

          

5) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพ           

 
 
 
 

 
 

                                        

/สว่นที ่2 ... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่2  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) ท่านสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ 
ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพได้   

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้  

     

3) ท่านสามารถน าเทคนิคการบริหารจัดการ 
กลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเร็จไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4) สามารถน าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 

สว่นที ่3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      

 

สว่นที ่4  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 
 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบสรุปประเมินผล 
โครงการพฒันาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

วนัที.่................................................... 

ณ..................................................................................................................... 

************************************************************************** 
ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

   - ชาย 

   - หญิง 

  

2. อายุ  

   - 15 – 30 ปี           

   - 31 – 40 ปี            

   - 41 – 50 ปี             

   - 51 – 60 ปี            

   - 61 ปี ขึ้นไป 

  

3. วฒุิการศึกษา 

   - ระดับอนุปริญญา                   
   - ระดับปริญญาตรี                     
   - ระดับปริญญาโท 
   - ระดับอ่ืนๆ  

  

4. อาชพี            
   - ด้านเกษตรกรรม            
   - ด้านอุตสาหกรรม                  
   - ด้านพาณิชย์กรรมและอาชีพบริการ 
   - ด้านคหกรรม                
   - ด้านหัตถกรรม                     
   - ด้านศิลปกรรม 

  

 
 

 
/สว่นที ่1 ... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่1  ความรูค้วามเขา้ใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ หลงัเขา้รว่มประชมุ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1) การบริหารจัดการ
กลุ่มตามหลัก 5 ก 

                    

2) การบริหารจัดการ
กลุ่มตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

                    

3) เทคนิคการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพให้
ประสบความส าเร็จ 

               
     

4) การวิเคราะห์การ
บริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพ และจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มอาชีพ 

                    

5) การจัดท าแผนพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

                    

 
สว่นที ่2  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) ท่านสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ 
ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพได้   

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้  

     

3) ท่านสามารถน าเทคนิคการบริหารจัดการ 
กลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเร็จไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4) สามารถน าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 
 
 

 
/สว่นที ่3 ... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      

 

 

สว่นที ่4  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบประเมนิผล 
โครงการ ส่งเสรมิเยาวสตรสีูผู่น้ าสตรรีุน่ใหมร่ะดบัจังหวดั 

วนัที่.............................................................................. 

ณ...........................................................................................................  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย/และเขยีนขอ้ความลงในช่องวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

เพศ               หญิง                           ชาย 

อาย ุ              21 – 30 ปี        31 – 40 ปี         41 – 50 ปี              51 – 60 ปี  
                   61 ปีขึ้นไป 

วฒุกิารศึกษา              ระดับอนุปริญญา                 ระดับปริญญาตรี                   ระดับปริญญาโท 
                               ระดับอื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………… 

ต าแหนง่.................................................................................................................  

สว่นที ่1 ความรูค้วามเขา้ใจดา้นวชิาการ 

ประเด็น 
ก่อนเขา้รว่มประชมุ หลงัเขา้รว่มประชมุ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  

          
          

2) เยาวสตรีกับการพัฒนาสตรีในชุมชน                     

3) เยาวสตรีกับงานจิตอาสา                      

4) เปลี่ยนกาย ปรับใจ เปลี่ยนความคิด                     

5) เยาวสตรีกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล           
6)  จัดตั้ ง เครือข่ ายเยาวสตรี ระดับ
จังหวัด 

     
     

 

/สว่นที ่2… 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

136 
 

สว่นที ่2 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการ
จากการเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ 

     

2) ท่านสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

     

3) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 

     

4) ท่านสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

     

5) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรม/โครงการอีกในคร้ังต่อไป      

สว่นที ่3 ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      
2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากาi      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      

สว่นที ่4 ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... .................................. 

 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบสรุปประเมนิผล 

โครงการ สง่เสริมเยาวสตรสีูผู่น้ าสตรรีุน่ใหมร่ะดบัจังหวดั 

วนัที่...................................................... 

ณ.................................................................................................. 

****************************************************************************************** 

ประเดน็ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

   - ชาย 

   - หญิง 

  

2. อาย ุ

   - 21 – 30 ปี 

   - 31 – 40 ปี 

   - 41 – 50 ปี 

   - 51 – 60 ปี 

   - 61 ปีขึ้นไป 

  

3. วฒุกิารศึกษา 

   - ระดับอนุปริญญา 

   - ระดับปริญญาตร ี

   - ระดับปริญญาโท 

   - ระดับอ่ืนๆ 

  

 

 

/สว่นที ่1 ... 

 

 

 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่1 ความรูค้วามเขา้ใจดา้นวชิาการ 

ประเด็น 

ก่อนเขา้รว่มการประชมุ หลงัเขา้รว่มการประชมุ 

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1) ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ขับ เคลื่ อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  

                                    

2) เยาวสตรีกับการพัฒนา
สตรีในชุมชน 

                                

3) เยาวสตรีกับงานจิต
อาสา 

                                 

4) เปลี่ยนกาย ปรับใจ
เปลี่ยนความคิด 

                                

5)เยาวสตรีกับการสื่อสาร
ในยุคดิจิทัล 

                   
 
 

6) จัดตั้งเครือข่ายเยาวสตรี
ระดับจังหวัด 

                    

 
สว่นที ่2 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 

ระดบัความคดิเห็น 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

     1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน
วิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ 

          

2) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

          

1) 3) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องได้ 

          

2) 4) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุงและพฒันางาน 

          

5) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรม/โครงการอีกในครั้ง
ต่อไป 

          

/สว่นที ่3 ... 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สว่นที ่3 ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 

ระดบัความคดิเห็น 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่           

2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่           

3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร           

4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ           

5) บรรยากาศในการเรียนรู้           

6) ระยะเวลาการจัดประชุม           

7) เอกสารประกอบการประชุม           

8) อาหาร           

9) อาหารว่าง           

10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 

          

สว่นที ่4 ข้อเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบประเมินผล 
 โครงการสง่เสริมชอ่งทางการตลาดผลติภณัฑก์ลุ่มอาชพีสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

วนัที.่................................................... 
ณ ......................................................................  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / และเขยีนขอ้ความลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 

สว่นที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

อาย ุ         15 – 30 ปี          31 – 40 ปี             41 – 50 ปี            51 – 60 ปี           61 ปี ขึ้นไป 
วฒุกิารศึกษา  ระดับอนุปริญญา              ระดับปริญญาตรี                ระดับปริญญาโท 
         ระดับอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………  
ประเภทอาชีพ           ด้านเกษตรกรรม           ด้านอุตสาหกรรม             ด้านพาณิชย์กรรมและอาชีพ
บริการ 
                             ด้านคหกรรม               ด้านหัตถกรรม                ด้านศิลปกรรม 

สว่นที ่2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานและการอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่  

     

2) การคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่มาจัดแสดงสินค้า      
3) การชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มอาชีพที่มา
จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า 

     

4) การประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า 

     

5) กิจกรรมส่งเสริมการขาย      
6) สถานที่จดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า      
7) งบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ       
8) ระยะเวลาในการจัดงาน       
9) จ านวนครั้งของการจัดงาน      

 

สว่นที ่3  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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แบบสรุปประเมินผล 
โครงการสง่เสริมชอ่งทางการตลาดผลติภณัฑก์ลุ่มอาชพีสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

 วนัที.่................................................... 

ณ..................................................................................................................... 

************************************************************************** 

 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. อายุ  

   - 15 – 30 ปี           

   - 31 – 40 ปี            

   - 41 – 50 ปี             

   - 51 – 60 ปี            

   - 61 ปี ขึ้นไป 

  

2. วฒุิการศึกษา 

   - ระดับอนุปริญญา                   
   - ระดับปริญญาตรี                     
   - ระดับปริญญาโท 
   - ระดับอ่ืนๆ  

  

3. อาชพี            
   - ด้านเกษตรกรรม            
   - ด้านอุตสาหกรรม                  
   - ด้านพาณิชย์กรรมและอาชีพบริการ 
   - ด้านคหกรรม                
   - ด้านหัตถกรรม                     
   - ด้านศิลปกรรม 
 

  

 

 
 
 /สว่นที ่2 ... 
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สว่นที ่2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ประเด็น 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานและการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่  

     

2) การคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่มาจัดแสดงสินค้า      
3) การชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มอาชีพ 
ที่มาจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า 

     

4) การประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า 

     

5) กิจกรรมส่งเสริมการขาย      
6) สถานที่จดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า      
7) งบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ       
8) ระยะเวลาในการจัดงาน       
9) จ านวนครั้งของการจัดงาน      

 

 

สว่นที ่3  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

 

 



คณะผู้จัดท ำ 

ชือ่เอกสำร :  แนวทำงกำรด ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนนิงำนและแผนกำรใชจ้ำ่ย 

     งบประมำณกองทนุพฒันำบทบำทสตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะทีป่รกึษำ 
1. นำยสุทธิพงษ์  จุลเจริญ   อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
2. นำยโชคชัย  แก้วป่อง    รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
3. นำงทรงลักษณ์  วรภัย    ผู้อ ำนวยกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
4. นำงสำวสุวรรณำ  รอดเรือง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
5. นำยยงยุทธ  ลิ้มสุวรรณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
6. นำยตุลย์  สุทธิเลิศ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย 
7. นำงพัชรินทร์  พำน ำมำ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 
 
คณะผูจ้ดัท ำ 
1. นำงสำวสมธัญ  เล็กเซ้ง    นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
2. นำงณัยชยำ ชุ่มชื่น     นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
3. นำงสำวณัฎฐ์พิชญำ  ยะใหม่วงค์  นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
4. นำงสำวศิโรรัตน์  จันสีดำ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
5. นำงสำวรวินทร์อร  สัมฤทธิ์กิจเจริญ  นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
6. นำงสำวธันย์ชนก  นำมเจิง   นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 
7. นำงสำวเมชยำ  ชูวงศ์สวัสดิ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
8. นำงสำวปวีณำ  ท่ำสว่ำง   นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
9. นำงสำวณัชชำ  ศรีวัฒนพันธุ์   นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
10. นำงสำววันวิสำ  กำญจนะสมบัติ  นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
11. นำงสำวเกษิณี  ธรรมชัย   นักจัดกำรงำนทั่วไป 
12. นำงสำวกัลยกร  ศรีชุมจันทร์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
13. นำงสำวณภัทร เทพพูลผล   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
ผูเ้ขยีนและเรยีบเรยีง 
1. นำงสำวสมธัญ  เล็กเซ้ง    นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
2. นำงสำวกัลยกร  ศรีชุมจันทร์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
3. นำงสำวณภัทร เทพพูลผล   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


