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  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน บรหิารภายใต้พระราชบัญญัติการ
บรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี             
ว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณ                     
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ,044,495,500 บาท                             
(หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 

  เอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงาน          
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับน้ี
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด , 
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ ใช้เป็นเคร ือ่งมือในการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในปี 2565 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

 

       ส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

            ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 



 
 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข 
 

 

                     หน้า 

ค าน า                ก 

สารบัญ                ข 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี             1 
  ความเปน็มา              1 
  โครงสรา้งการบรหิารงานและอัตราก าลังของกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี      2 
  ส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.)         4 

การจดัท าแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     6 
  ทีม่าของแหล่งงบประมาณ            6 
  ประมาณการรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565         6 
  กรอบงบประมาณรายจา่ยกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565     7 
  ความเชือ่มโยงงบประมาณรายจา่ยกองทนุพัฒนาบทบาทสตรกัีบยุทธศาสตร ์     12 
              กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตรก์องทนุพัฒนาบทบาทสตร ีและการประเมินผล   
              ทนุหมุนเวยีนของกรมบัญชกีลาง ป ี2565 
  แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าป ี2565         13 
  ปฏิทนิการท างานตามไตรมาส กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565    14 

แนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ    16 
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
          การด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ส่วนกลาง)         23 
   1. โครงการพัฒนาทกัษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี     24 
   2. โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิ      26 
       กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี  
   3. โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าป ี2565      27 
          การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (ส่วนภมิูภาค)        34   
    1. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไก     35                               
        การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
    2. โครงการพัฒนาทกัษะอาชพีแก่สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี       45 
    3. โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     50  
    4. โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าป ี2564      55 
    5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการกองทนุ และการประเมินผลทนุหมุนเวยีน      62 

 

สารบญั 



 
 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข 
 

 
                   
                หน้า 

แบบประเมินผล/แบบสรปุประเมินผล           65 
    1. แบบประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทนุพัฒนา      66                   
      บทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                     
      กิจกรรมที ่1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี                                   
              แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ  
    2. แบบสรุปประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทนุ     68                            
       พัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                    
       กิจกรรมที ่1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี                                 
     แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 
   3. แบบประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทนุพัฒนา     71                            
       บทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                    
       กิจกรรมที ่2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี                                            
     แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด  
   4. แบบสรุปประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทุนพัฒนา     73                            
       บทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                    
       กิจกรรมที ่2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี                                            
     แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด 
   5. แบบประเมินผล โครงการพัฒนาทกัษะอาชพีแก่สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี    76 
   6. แบบสรุปประเมินผล โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี    78 
   7. แบบประเมินผล โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาชพีสมาชกิ        81 
       กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   8. แบบสรุปประเมินผล โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาชพีสมาชกิ    82 
       กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

สารบญั (ตอ่) 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

1 

 
 

 

 

ความเปน็มา 

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจดัต้ังตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ด าเนินการในระยะแรกภายใต้ระเบียบส านักงานนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2555 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558 และให้มีส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แห่งชาติ (สกพส.) อยู่ในส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี(สลน.) ส านักนายกรฐัมนตร ี

 ต่อมาคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้โอนย้าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีห่งชาติ (สกพส.) ไปอยู่
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคณะรฐัมนตรมีีมติเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 ให้จัดต้ัง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรข้ึีนในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รบังบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยล้านบาทถ้วน) และ
คณะรฐัมนตรไีด้มีมติวันท่ี 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตร ี(สลน.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าเป็นทุน
หมุนเวยีนเดียวกัน โดยให้มีผลควบรวมต้ังแต่วันแรกของเดือนถัดจากเดือนท่ีคณะรฐัมนตรมีีมติให้ความ
เห็นชอบการควบรวมกองทุนฯ เป็นต้นไป เพ่ือประโยชน์ในการสะสางบัญชีและการนับวันเร ิม่ต้นของ          
รอบบัญชกีองทุนหลังควบรวมจงึมีผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
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โครงสรา้งการบรหิารงานและอตัราก าลงัของกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี

 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ.2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีน 
ท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนดโครงสรา้งการบรหิารทุนหมุนเวยีนเพ่ือรองรบัการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
 กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงสรา้งการบรหิารงานและอัตราก าลังของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 
 โครงสรา้งการบรหิารงาน 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อัตราก าลงั 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีอัตราก าลัง 423 อัตรา ประกอบด้วย 

  1) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีอัตรา รวม 73 อัตรา ดังน้ี 

     ข้าราชการ (เต็มเวลา)     จ านวน  38  อัตรา 
     พนักงานกองทุน (ระดับปรญิญาตร/ีปวส.)  จ านวน   14  อัตรา 
         - นักวชิาการเงนิและบัญช ี  จ านวน  4  อัตรา 

- เจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี จ านวน  1  อัตรา 
- นักวชิาการพัสดุ   จ านวน  1  อัตรา 
- นักวเิคราะห์งบประมาณ  จ านวน  1  อัตรา 
- นักวชิาการคอมพิวเตอร ์  จ านวน  2  อัตรา 
- นิติกร    จ านวน  5  อัตรา 
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 ลูกจา้ง (ระดับปรญิญาตร/ีปวส.)    จ านวน  21  อัตรา 
     - เจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี จ านวน  2  อัตรา 
     - นักจดัการงานท่ัวไป   จ านวน  2  อัตรา 
     - เจา้พนักงานธรุการ   จ านวน  3  อัตรา 
     - นักวเิคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  5  อัตรา 
     - เจา้หน้าท่ีบันทึกข้อมูล  จ านวน  3  อัตรา 
     - นักวชิาการพัฒนาชุมชน  จ านวน  6  อัตรา 

  2) ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร
      มีอัตราก าลัง ดังน้ี 
    พนักงานกองทุน (ระดับปรญิญาตร/ีปวส.)  จ านวน   5  อัตรา 
        - นักจดัการงานท่ัวไป   จ านวน  2  อัตรา 
        - นักวชิาการเงนิและบัญช ี  จ านวน  1  อัตรา 
        - เจา้พนักงานธรุการ   จ านวน  1  อัตรา 
        - เจา้หน้าท่ีบันทึกข้อมูล  จ านวน  1  อัตรา 

  3) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด                                      
      มีอัตรา รวม 345 อัตรา ดังน้ี 
    ข้าราชการ       จ านวน    76  อัตรา 

 พนักงานกองทุน (ระดับปรญิญาตร/ีปวส.)  จ านวน  269  อัตรา 
        - นักวชิาการเงนิและบัญช ี  จ านวน  76  อัตรา 
        - นักจดัการท่ัวไป   จ านวน  76  อัตรา 
        - เจา้หน้าท่ีบันทึกข้อมูล  จ านวน  41  อัตรา 
        - นิติกร    จ านวน  76  อัตรา 
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ส านักงานกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี(สกส.) 
 ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนา      
บทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้กองทุนมีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเรยีกโดยย่อว่า “สกส.”    
โดยมีโครงสรา้งการบรหิารงาน กรอบอัตราก าลัง และเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามท่ีคณะกรรมการ
บรหิารก าหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 ส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีมีหน้าทีดั่งต่อไปน้ี 
(1) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบรหิาร 
(2) ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน 
(3) ศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน 
(4) เผยแพรป่ระชาสัมพันธเ์ก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน 
(5) ด าเนินการและประสานงานกับข่าวส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อกับการด าเนินงานของกองทุน 
(6) ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานกองทุน 
(7) รวบรวมและจดัท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
(8) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 

 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด และส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ 

 

โครงสรา้งส านักงานกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี(สกส.) 

 ตามท่ีคณะรฐัมนตรไีด้มีมติ เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวยีน
เดียวกัน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ยกเลิกค าส่ังกรมการพัฒนาชุมชน       
เร ือ่งการจัดต้ังส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ค าส่ังท่ี 618/2558 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2558)        
และค าส่ังจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีห่งชาติ (ค าส่ังท่ี 828/2558 ลงวันท่ี       
23 พฤศจกิายน 2558) และจดัต้ังส่วนราชการภายใน ระดับส านักชือ่ “ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี 
เรยีกชือ่ย่อว่า “สกส.” (ค าส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 368/2559 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)  
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 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอความเห็นชอบการปรบัโครงสรา้งการบรหิาร กรอบอัตราก าลัง และ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและกรอบ
อัตราก าลังท่ีเหมาะสม เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานช่วยขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
ให้ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยกรมบัญชกีลางได้เห็นขอบโครงสรา้ง
การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.5/48357            
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.) 
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ทีม่าของแหลง่งบประมาณ 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รบัโอนทรพัย์สิน หน้ีสิน ภาระผูกพัน ฯลฯ จาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการบรหิาร     
ทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 โดยส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แห่งชาติ (สกพส.) ได้ด าเนินการปิดบัญชกีองทุนฯ (เดิม) และส่งมอบงานจากส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี  
ให้กรมการพัฒนาชุมชน 
 สรุปจ านวนเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564)   
  ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563                                     2,755,411,311.17  บาท                
  รายรบัจรงิระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564                 436,376,883.09  บาท                                                                   
  รายจา่ยจรงิระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564             1,630,958,684.73  บาท                                                                      
          ยอดเงนิคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564                             1,560,829,509.53  บาท 
  ประมาณการรายรบัระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564         191,713,003.31  บาท  
  ประมาณการรายจา่ยระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564       376,394,266.64  บาท                                    
                 ประมาณการกระแสเงนิสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564                 1,376,148,246.20  บาท 

            (หน่ึงพันสามรอ้ยเจด็สิบหกล้านหน่ึงแสนส่ีหม่ืนแปดพันสองรอ้ยส่ีสิบหกบาทยีสิ่บสตางค์) 

ประมาณการรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีมีมติท่ีประชุมครั้ง ท่ี  6/2564 เ ม่ือวันท่ี                    
30 กรกฎาคม 2564 อนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีรวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,108,036,300 บาท (สองพันหน่ึงรอ้ย
แปดล้านสามหม่ืนหกพันสามรอ้ยบาทถ้วน) และกระทรวงการคลังได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,044,495,500 บาท (หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้าน-
ส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.5/14948         
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,063,540,800 บาท (หน่ึงพัน-        
หกสิบสามล้านห้าแสนส่ีหม่ืนแปดรอ้ยบาทถ้วน) คิดเป็นรอ้ยละ 50.45 
 
 
 
 

การจดัท าแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ซึง่มีรายละเอียดประกอบประมาณการรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
หน่วย : บาท 

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจา่ย จ านวนเงนิ 

1. เงนิให้กู้/เงนิอุดหนุน 
1.1 เงนิทุนหมุนเวยีน (เงนิให้กู้ยืม) 
1.2 เงนิอุดหนุน 

2. งบบุคลากร 
2.1 ค่าจา้งลูกจา้งกองทุน จ านวน 21 อัตรา 
2.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จ านวน 288 อัตรา 

3. งบด าเนินงาน 
3.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 

4. งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 4 รายการ 

743,000,000.00 
600,000,000.00 
143,000,000.00 

69,560,760.00 
3,444,000.00 
66,116,760.00 

228,022,440.00 
223,930,240.00 
4,092,200.00 

3,912,300.00 
3,912,300.00 

รวมท้ังส้ิน 1,044,495,500.00 
 
หมายเหตุ   1. วงเงนิให้กู้/เงนิอุดหนุน ให้ถัวจา่ยระหว่างรายการได้ 
      2. งบด าเนินงานให้ถัวจา่ยระหว่างรายการได้ 
      3. ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี   

มีอ านาจเปล่ียนแปลงรายการได้และถัวจ่ายกันได้ภายในวงเงนิรวม โดยไม่ต้องขอตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

กรอบงบประมาณรายจา่ยกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
 - งบประมาณท่ีได้รบัอนุมัติตามกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   (อนุมัติตามมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 5/2560 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560) จ านวน 2,214,346,200 บาท 
 - งบประมาณท่ีได้รบัอนุมัติตามกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   (อนุมัติตามมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 6/2561 วันท่ี 27 มิถุนายน 2561) จ านวน 2,228,472,000 บาท 
  - งบประมาณท่ีได้รบัอนุมัติตามกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (อนุมัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0406.5/14611 วันท่ี 25 กันยายน 2562)  
   จ านวน 2,142,067,976 บาท  
 - งบประมาณท่ีได้รบัอนุมัติตามกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (อนุมัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0406.5/17013 วันท่ี 30 กันยายน 2563)  
   จ านวน 2,108,036,300 บาท  
 - งบประมาณท่ีได้รบัอนุมัติตามกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   (อนุมัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0406.5/14948 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564)  
   จ านวน 1,044,495,500 บาท  
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วงเงนิให้กู้/เงนิอดุหนนุ  
743,000,000 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
จ านวน 1,044,495,500 บาท โดยจ าแนกประเภทงบประมาณได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ  
 1,044,495,500 บาท 

กรอบแผนการด าเนินงาน กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบบรหิาร งบเงนิทนุหมุนเวยีน งบอุดหนุน

143,000,000  
13.69%

301,495,500  
28.87%

600,000,000
57.44%

งบบรหิาร   301,495,500 บาท 

งบอุดหนุน  143,000,000 บาท 

งบทนุหมนุเวยีน 600,000,000 บาท 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  301,495,500 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 28.87)   ประกอบด้วย 

  งบบุคลากร  เป็นรายจา่ยเพ่ือการบรหิารบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน จ านวน 309 อัตรา 
งบประมาณ 69,560,760 บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหม่ืนเจด็รอ้ยหกสิบบาทถ้วน)   

  งบด าเนินงาน  เป็นรายจ่ายเพ่ือการบรหิารและด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตรก์องทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
การฝึกอบรม หรอืสัมมนา ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 228,022,440 บาท  
(สองรอ้ยยีสิ่บแปดล้านสองหม่ืนสองพันส่ีรอ้ยส่ีสิบบาทถ้วน)   

  งบลงทุน  เป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรบัปรุงส านักงานของส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ. งบประมาณ 3,912,300 บาท (สามล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนสองพันสามรอ้ยบาทถ้วน)  
  งบบรหิารจ าแนกตามรายจา่ย  จ านวน  301,495,500 บาท   ประกอบด้วย 
      งบบุคลากร                  69,560,760  บาท 
       • ค่าจา้งลูกจา้งกองทุน จ านวน 21 อัตรา                 3,444,000  บาท 
       • ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จ านวน 288 อัตรา   66,116,760  บาท 
     งบด าเนินงาน              228,022,440  บาท 
       • ค่าตอบแทน               40,036,420  บาท 
       • ค่าใชส้อย            172,180,320  บาท 

        (รวมค่าใชจ้า่ยขับเคล่ือนตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายกองทุนฯ 30 ล้านบาท) 
         • ค่าวัสดุ                 11,713,500  บาท      
         • ค่าสาธารณูปโภค           4,092,200  บาท 
     งบลงทุน                          3,912,300  บาท 
         • ครุภัณฑ์ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.                   3,912,300  บาท 
     

 
 

           600,000,000 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 57.44)   

  พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพ่ือจดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
     1. ขนาดของจงัหวัด รอ้ยละ 20      3. ประสิทธภิาพการเบิกจา่ย รอ้ยละ 20 
    2. จ านวนสมาชกิ รอ้ยละ 20  4. การบรหิารจดัการหน้ี  รอ้ยละ 40  
 

   เงนิทุนหมุนเวยีน  เป็นเงนิทุนให้กู้แก่สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กรสตรเีพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การสรา้งงาน การสรา้งรายได้ หรอืการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ งบประมาณ   
600,000,000 บาท (หกรอ้ยล้านบาทถ้วน) จดัสรรให้จงัหวัด  ดังน้ี    
 - จงัหวัดละ     3,000,000   บาท   จ านวน     1    จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ        3,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ     4,000,000   บาท   จ านวน     6   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ      24,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ     5,000,000   บาท   จ านวน     4   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ      20,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ     6,000,000   บาท   จ านวน     6   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ      36,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ     7,000,000   บาท   จ านวน    13   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ      91,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ     8,000,000   บาท   จ านวน   10   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ      80,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ     9,000,000   บาท   จ านวน   26   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ    234,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ   10,000,000   บาท   จ านวน     9   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ      90,000,000   บาท 
 - จงัหวัดละ    11,000,000   บาท   จ านวน     2   จงัหวัด    รวมเป็นเงนิ       22,000,000   บาท 

งบบรหิาร 

 งบเงนิทนุหมุนเวยีน/งบเงนิอุดหนุน  

งบเงนิทุนหมุนเวยีน 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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           143,000,000 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 13.69)   

  พิจารณาจากขนาดจงัหวัด เป็น 3 ขนาด ตามประชากรท่ีมีอยู่ในจงัหวัด  คือ 
   1. จงัหวัดขนาดเล็ก  ประชากรไม่เกิน 600,000 คน จ านวน 34 จงัหวัด ได้แก่ 

- ภาคกลาง : จนัทบุร ีชยันาท ตราด นครนายก ประจวบคีรขัีนธ ์ปราจนีบุร ีเพชรบุร ี 
                  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุร ีอ่างทอง 
- ภาคเหนือ : น่าน พะเยา พิจติร แพร ่แม่ฮ่องสอน ล าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู  
              อ านาจเจรญิ 
- ภาคใต้ : กระบ่ี ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล  
  

  2. จงัหวัดขนาดกลาง  ประชากร 600,001 – 1,000,000 คน จ านวน 22 จงัหวัด ได้แก่ 
- ภาคกลาง : กาญจนบุร ีฉะเชงิเทรา นครปฐม พระนครศรอียุธยา ราชบุร ีลพบุร ีระยอง  
                  สระบุร ีสุพรรณบุร ี
- ภาคเหนือ : ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล าปาง สุโขทัย ตาก  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ ์นครพนม เลย มหาสารคาม 
- ภาคใต้ : ตรงั นราธวิาส ปัตตานี 
 

   3. จงัหวัดขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า 1,000,000 คน ข้ึนไป จ านวน 21 จงัหวัด ได้แก่ 
- ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ชลบุร ีสมุทรปราการ นนทบุร ีปทุมธานี 
- ภาคเหนือ : เชยีงราย เชยีงใหม่ นครสวรรค์ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชยัภูมิ นครราชสีมา บุรรีมัย์ รอ้ยเอ็ด ศรสีะเกษ 
                                       สกลนคร สุรนิทร ์อุดรธานี อุบลราชธานี 
- ภาคใต้ : นครศรธีรรมราช สงขลา สุราษฎรธ์านี 

 
         เงนิอุดหนุน  เป็นเงนิทุนให้เปล่าแก่สมาชิกประเภทองค์กรสตรเีพ่ือการส่งเสรมิบทบาท                        
และพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืข่าย การส่งเสรมิสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตร ี      
และการสนับสนุนโครงการท่ีแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตร ีงบประมาณ 143,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ย-            
ส่ีสิบสามล้านบาทถ้วน) โดยจดัสรรให้กับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่วนกลาง (สกส.) ดังน้ี 
   จงัหวัด 76 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร  
    - จงัหวัดขนาดเล็ก    34 จงัหวัด ๆ ละ  1,000,000 บาท   เป็นเงนิ    34,000,000  บาท 
    - จงัหวัดขนาดกลาง  22 จงัหวัด ๆ ละ  2,000,000 บาท   เป็นเงนิ    44,000,000  บาท 
    - จงัหวัดขนาดใหญ่   21 จงัหวัด ๆ ละ  3,000,000 บาท   เป็นเงนิ    63,000,000  บาท 
   ส่วนกลาง (สกส.) 
    - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี    เป็นเงนิ     2,000,000  บาท 
 
 
 
 

งบเงนิอุดหนุน 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จ าแนกงบประมาณ ตามส่วนกลางและส่วนภมิูภาค 

งบประมาณส่วนกลางและส่วนภมิูภาค 

ส่วนกลาง จ าแนกตามประเภทรายจา่ย 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

141,328,380 
13.53% 

903,167,120 
86.47% 

งบบรหิาร งบเงนิทุนหมุนเวยีน งบอุดหนุน

ส่วนภมิูภาค จ าแนกตามประเภทรายจา่ย 

งบบรหิาร งบเงนิทุนหมุนเวยีน งบอุดหนุน

172,167,120    
19.06%

138,000,000    
15.28%

5,000,000    
3.54% 

 
7,000,000    

4.95% 

 129,328,380    
91.51% 

 

593,000,000    
65.66% 

 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ความเชือ่มโยงงบประมาณรายจา่ยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกัีบยุทธศาสตรก์รมการพัฒนาชุมชน 
ยุทธศาสตรก์องทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและการประเมินผลทุนหมุนเวยีนของกรมบัญชกีลาง ปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรก์รมการพัฒนาชุมชน 
2563 - 2565 

 

ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่1  สรา้งสรรค์ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่2  ส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอยา่งสมดุล 
ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่3  เสรมิสรา้งทนุชุมชนให้มธีรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตรก์องทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
2563 - 2565 

 งบประมาณ  1,044,495,500  บาท 
     - งบบรหิาร                   301,495,500  บาท 
     - งบเงนิทุนหมุนเวยีน   600,000,000  บาท 
     - งบอุดหนุน                 143,000,000  บาท 

ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่1  การเสรมิสรา้งอาชพีและรายได้แก่สตร ี
ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่2  การเสรมิสรา้งความเข้มแขง็สตรแีละองคก์รสตร ี
ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่3  การส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี
ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่4  การเสรมิสรา้งขีดความสามารถองค์กรในการบรหิาร 
                                        กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

การประเมนิผลทนุหมนุเวยีน 
(ตามเกณฑข์องกรมบัญชกีลาง) 

  

งบประมาณรายจา่ยกองทนุพัฒนาสตร ี
ป ี2565 

  

ตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิข์องแผนปฏิบติัการระยะยาว 
1. จ านวนโครงการทีก่องทุนฯ อนุมัติได้รบัการส่งเสรมิอาชพี 5,000 โครงการ 
2. จ านวนกลุ่มอาชพีสตรไีด้รบัการพัฒนาความรูแ้ละทักษะอาชพี 1,000 กลุ่ม 
3. จ านวนโครงการทีไ่ด้รบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รอ้ยละ 40 
4. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบัการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 372 ผลิตภัณฑ์ 
5. จ านวนผู้น าสตรไีด้รบัการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน  
   55,000 คน 
6. กลุ่มองค์กรและเครอืข่ายกองทุนฯ ได้รบัการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการบรกิารกองทุนฯ  
    250 กลุ่ม    
7. ครอบครวัสมาชกิกองทุนฯ มีคุณภาพชวีติที่ดีและผา่นเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  
    อยา่งน้อย 2 ใน 4 ข้อ 15,000 ครวัเรอืน 
8. องค์กรสตรจีดัโครงการ/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของสตร ี
    หรอืการพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี500 โครงการ 
9. การบรหิารกองทุนฯ มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กค. ก าหนด 3.0000 คะแนน 
 
 

5. ด้านการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารทนุหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 
   ตัวชีว้ัด 5.1  บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวยีน 
   ตัวชีว้ัด 5.2  การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
    6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชีว้ดัรว่ม) 
   ตัวชีว้ัด 6.1  การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยที่ได้รบัอนุมัติ 
   ตัวชีว้ัด 6.2  การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิและการรบัเงนิของ 
                    ทุนหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    

 ผลผลิต/เป้าหมายของทนุหมนุเวยีน 
1. เงนิทุนหมุนเวยีน         จ านวน 5,000 โครงการ 
   (เงนิให้กู้ยมืแก่สมาชกิ) 
2. เงนิอุดหนุน         จ านวน 1,000 โครงการ   
   (สนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืข่าย)   

1. ด้านการเงนิ  
   ตัวชีว้ัด 1.1 รอ้ยละของการช าระคนืเงนิกู้ยมื 
   ตัวชีว้ัด 1.2 อัตราหน้ีค้างช าระ (NPL) 
 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย  
   ตัวชีว้ัด 2.1  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ ์
                   และผลกระทบของทนุหมุนเวยีน (ตัวชีว้ัดรว่ม) 
   ตัวชีว้ัด 2.2  ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. ด้านการปฏิบติัการ 
   ตัวชีว้ัด 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม 
                   วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
   ตัวชีว้ัด 3.2 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
                   ส่งเสรมิอาชพี                   
   ตัวชีว้ัด 3.3 ระดับผลส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพชวีติของผู้เขา้รว่มโครงการทีไ่ด้รบัการ 
                   สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   ตัวชีว้ัด 3.4 การด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตของ สตง. 4. ด้านการบรหิารพัฒนาทนุหมนุเวยีน 
   ตัวชีว้ัด 4.1  การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
   ตัวชีว้ัด 4.2  การตรวจสอบภายใน  
   ตัวชีว้ัด 4.3  การบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทิัล  
 



 
 

   

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าป ี2565 

   การบรหิารงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ก าหนดแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจา่ยงบประมาณ แยกเป็น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

(รอ้ยละสะสม) 
เป้าหมายการเบิกจา่ยงบประมาณ 

(รอ้ยละสะสม) 

1 
45.87  

(479,090,530) 
32 

2 
86.31  

(901,540,110 ) 
54 

3 93.29  
(974,457,930) 

77 

4 
100 

( 1,044,495,500 ) 
100 



     

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565    
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ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 

ปฏิทนิการท างานตามไตรมาส กองทนุพฒันาบทบาทสตร ี                  
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 



     

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565    
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ปฏิทนิการท างานตามไตรมาส กองทนุพฒันาบทบาทสตร ี                  
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/อ าเภอ 



 

 
  

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 แผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามกรอบวงเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ
จ านวน 1,044,495,500.00 บาท โดยแยกโครงการ/กิจกรรมตามประเภทงบประมาณท่ีส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด     
และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ
เป็นหน่วยด าเนินการ ดังน้ี 

ส่วนกลาง 

ท่ี ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจา่ย โครงการ/กิจกรรม 
1 งบบรหิาร 

1.1 งบบุคลากร 
 
1) ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน สกส.ปฎิบัติงานใน สกส. 
2) ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนปฎิบัติงานในส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จงัหวัด 
3) เล่ือนค่าตอบแทนพนักงานกองทุน 

 1.2 งบด าเนินงาน 
     - ค่าตอบแทน  
 

 
1) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุน/ค่าเบ้ีย
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กทม./ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน  นอกเวลาข้าราชการ พนักงานกองทุนและ
ลูกจ้าง สกส./ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรบัการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนใต้ 

 - ค่าใชส้อย 1) ค่าจา้งเหมาบรกิารพนักงาน - ค่าจา้งเหมาบรกิารพนักงานปฏิบัติงาน สกส. 

  2) เงนิสมทบประกันสังคม - เงนิสมทบประกันสังคม รอ้ยละ 5 ของเงนิเดือน            
(พนักงานกองทุน) 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ฃ 



 

 
  

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ท่ี ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจา่ย โครงการ/กิจกรรม 
  -ค่าใชส้อย 

  (ต่อ) 
3) ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุม   3.1) จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา

บทบาทสตร ี
  3.2) จดัประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง สกส./กทม. 
  3.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพฯ 
  3.4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะท างาน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพฯ 
  3.5) สนับสนุนค่าใชจ้า่ยจดัประชุมคณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต 

  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    
ไปราชการ 

  4.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ คณะกรรมการ
บร หิ า ร  คณะกรรมการฯ  คณะท า ง านฯ  ผู้ บร หิ า ร      
ข้าราชการ เจา้หน้าท่ี สกส. และพนักงานกองทุน 
  4.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนฯ กทม. พนักงานกองทุน คณะท างานฯ ของ 
กทม. เจา้หน้าท่ี สกส./กทม. 
  4.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน
ขับเคล่ือนฯ เขต/กทม./คณะท างานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 5) ค่าใชจ้า่ยประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/โครงการ 

  5.1) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
  5.2) โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  5.3) โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปี 2565 
  5.4) โครงการจ้างบ ารุงรกัษาระบบบัญชีการเงนิ (ERP) 
และ โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 

  6) ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบรกิาร
ส านักงาน 

- ค่าเช่าพ้ืนท่ีและบรกิารส านักงาน (ศูนย์ราชการฯ อาคาร           
รฐัประศาสนภักดี) 

  7) ค่าใชจ้า่ยในการ 
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

- ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  8) ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
ระบบงาน และประเมินผล    
ทุนหมุนเวยีน 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน และประเมินผลทุน
หมุนเวยีน 

  



 

 
  

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ท่ี ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจา่ย โครงการ/กิจกรรม 
 -ค่าใชส้อย 

  (ต่อ) 
9) ค่าซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา
ครุภัณฑ์ 

- ค่าซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาครุภัณฑ์ 

  10) ค่าใช้จ่ายท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้
ก าหนดไว้ในแผนฯ 
 

- เช่น ค่าจ้างท่ีปรกึษา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ   
จัดจ้าง, ค่าตอบแทนท่ีปรกึษา, การบรหิารงานบุคคล,         
การบรหิารความเส่ียง, ค่าประกัน/พ.ร.บ.รถยนต์ ฯลฯ 

 - ค่าวัสดุ 1)  ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุ
คอมพิวเตอร ์ของ สกส. 
2) ค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร ์ของ อกส.กทม. 
3) ค่าน้ามันเชือ้เพลิง น้ามันหล่อล่ืน และค่าผ่านทางพิเศษ 

 - ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 
2) ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
3) ค่าไปรษณีย์ 
4) ค่าเชา่วงจรส่ือสารอินเตอรเ์น็ต ความเรว็สูง 

 1.3 งบลงทุน - เก้าอ้ีส านักงาน 

2 เงนิอุดหนุน (อกส.กทม.) - พิจารณาอนุมัติและโอนเงนิ 

3 เงนิทุนหมุนเวยีน (อกส.กทม.) - พิจารณาอนุมัติและโอนเงนิ 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนภมูภิาค 

ท่ี ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจา่ย โครงการ/กิจกรรม 
1 งบบรหิาร 

1.1 งบบุคลากร                               
1.2 งบด าเนินการ 
  -  ค่าตอบแทน 
 
 

 
- 

 
1) ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดับจงัหวัด (อกส.จ.) 
2) ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ (อกส.อ.)  
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาส าหรบัเจ้าหน้าท่ี    
ท่ีปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ 

  - ค่าใชส้อย 1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม 

1.1) ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจงัหวัด 
1.2) ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
จงัหวัด 
1.3) ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ 
1.4) ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต าบล/เทศบาล 

  2)  ค่ า ใช้จ่ ายเ ดินทาง      
ไปราชการ 

2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด, คณะติดตาม
หน้ีกองทุนฯ, เจ้าหน้าท่ี พช.ผู้รบัผิดชอบ/ได้รบัมอบหมาย      
คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนฯ จงัหวัด 
2.2) ค่าใชจ้า่ยเดินทางไปราชการ 
    - คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนฯ อ าเภอ, คณะท างานติดตามหน้ีกองทุนฯ, เจา้หน้าท่ี 
พช. ผู้รบัผิดชอบ/ได้รบัมอบหมาย 
    - คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนฯ ต าบล/เทศบาล , 
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรหีมู่บ้าน/
ชุมชน 
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ท่ี ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจา่ย โครงการ/กิจกรรม 
  3) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/

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

(3.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
    กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรรีะดับอ าเภอ 
    กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรรีะดับจงัหวัด 
(3.2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
(3.3) โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
(3.4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปี 2565 
    กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ดีเด่นระดับจงัหวัด 

  4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด (อกส.จ.) 
 

  5) ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
ร ะ บ บ บ ร ิห า ร จั ด ก า ร
ก อ ง ทุ น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลทุนหมุนเวยีน 

- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาระบบบรหิารจดัการกองทุนและการ
ประเมินผลทุนหมุนเวยีน 

  6 )  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ขับเค ล่ือนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

- ค่าใชจ้า่ยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรก์องทุนพัฒนา 
บทบาทสตร ี

  7) ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าถ่ายเอกสารส าหรับการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดับจงัหวัด 
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ท่ี ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจา่ย โครงการ/กิจกรรม 
  8) ค่าวัสดุ (8.1) ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร ์ สนง.เลขานุการ 

อกส.จ. 
(8.2) ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร ์ สนง.เลขานุการ 
อกส.อ. 

  9) ค่าสาธารณูปโภค (9.1) ค่าไฟฟ้า 
(9.2) ค่าน้า 
(9.3)  ค่ า โทร ศัพ ท์ส า นักงาน  และ ค่าบร กิาร ส่ื อสาร
โทรคมนาคม 
(9.4) ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(9.5) ค่าไปรษณีย ์
(9.6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

 1.3 งบลงทุน 1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.1) เคร ือ่งคอมพิวเตอร ์พรอ้มโปรแกรม 
1.2) เคร ือ่งพิมพ์  
1.3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
1.4) ตู้เหล็ก 4 ล้ินชกั 
1.5) ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก  
1.6) โต๊ะคอมพิวเตอร ์
1.7) เก้าอ้ีส านักงาน 

2 เงนิอุดหนุน พิจารณาอนุมัติและโอนเงนิ 

3 เงนิทุนหมุนเวยีน พิจารณาอนุมัติและโอนเงนิ 
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  งบบรหิาร  : ด าเนินการตามระเบียบราชการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณโดยงบ
ลงทุนเบิกจา่ยให้แล้วเสรจ็หรอืก่อหน้ีผูกพันภายในไตรมาส 1 
 งบเงนิอุดหนุนและเงนิทุนหมุนเวยีน  : ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข เก่ียวกับการ      
ใช้จ่ายประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ.  2559             
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และเบิกจา่ยโอนเงนิให้สมาชกิตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
ค่าใชจ้า่ยประชุม/ฝกึอบรม/สัมมนา 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร/ีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
1. โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปี 2565  
    กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด (กรุงเทพมหานคร) 
    กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับเขตตรวจราชการ 
    กิจกรรมท่ี 3 เชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น 
 
 
 
ค่าใชจ้า่ยประชุม/ฝกึอบรม/สัมมนา/โครงการ และอ่ืน ๆ  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
    กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา 
                      บทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 
    กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา 
                      บทบาทสตรรีะดับจงัหวัด 
2. โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
6. โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2565 
    กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ส่วนกลาง) 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ส่วนภมิูภาค) 
 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ฃ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ทีส่่วนกลางด าเนินการ 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความรู ้และทักษะท่ีจ าเป็นในการบรหิาร
       จดัการกลุ่มให้ประสบความส าเรจ็ 
   2. เพ่ือให้กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรูใ้นการ 
      ประกอบอาชพี 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วธิกีาร/ขัน้ตอนการด าเนินงาน/เง ือ่นไขของกิจกรรม 

      ด าเนินงานในระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือหาวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. กรมการพัฒนาชุมชนจดัสรรงบประมาณให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 
2. ส านักงานเลขานุการฯ อกส.กทม. จดัท าโครงการ จดัท าก าหนดการฯ  
3. ประสานกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์สกส. ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
4. ประสานสถานท่ีด าเนินการ/ประสานวทิยากร/เตรยีมเน้ือหาเอกสารประกอบ 
   โครงการ/จดัท าแบบประเมินผลโครงการ 
5. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ /จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบโครงการ 
6. ประชุมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินงานโครงการฯ 
7. แจง้กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้ารว่มโครงการฯ 
8. ด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
9. ประเมินผลการด าเนินงานเม่ือเสรจ็ส้ินโครงการ 
10. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บรหิาร 
 
1. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. เทคนิคการบรหิารจดัการกลุ่มอาชพีให้ประสบความส าเรจ็ 
3. การปรบัตัวของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนสถานการณ์  
    COVID-19 
4. การวเิคราะห์การบรหิารจดัการกลุ่มอาชพี 
5. การจดัท าแผนพัฒนากลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรสู่ีการเป็น 
    กลุ่มอาชพีท่ียั่งยืน 
      ฯลฯ 
 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 50 คน 
    - กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครท่ีกู้ยืมเงนิไปประกอบ 
      อาชพี ปี 2560 – 2564 จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 50 คน   
2. เจา้หน้าท่ีโครงการ จ านวน 3 คน  

 

  1. โครงการพัฒนาทกัษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินงาน 
 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

55,200 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 
  
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
ด าเนินการในโรงแรมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหรอืปรมิณฑล 
 
จ านวน 1 วัน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
 
1. สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความรู ้ความเข้าใจด้านการบรหิารจดัการ 
   กลุ่มอาชพีและสามารถบรหิารจดัการได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
2. สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรูใ้นการประกอบอาชพี 
   รว่มกัน 
 
1. เชงิปรมิาณ 
   1.1 รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารว่มโครงการฯ มีความรู ้ความเข้าใจในการ
บรหิารจดัการกิจการของกลุ่มอาชพี  
   1.2 มีแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 แผน 
2. เชงิคุณภาพ 
    -กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทาทสตรมีีการแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละทักษะรว่มกับ
กลุ่มอาชพีอ่ืน ๆ เพ่ือสรา้งเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง 
     
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ :    1. เพ่ือส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2. เพ่ือประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วธิกีาร/ข้ันตอนการด าเนินงาน/เง ือ่นไขของกิจกรรม 

 ด าเนินงานในระดับส่วนกลาง (กรงุเทพมหานคร) 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรมการพัฒนาชุมชนจดัสรรงบประมาณให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
2 ส านักงานเลขานุการฯ อกส.กทม. จดัท าโครงการ จดัท าก าหนดการฯ  
3. ประสานกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์สกส. ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
4. ประสานสถานท่ีด าเนินการ/จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
5. ประชุมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินงาน ก าหนด 
    รายละเอียดกิจกรรมวางแผนการด าเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
    เข้ารว่มโครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนฯ 
6. ด าเนินโครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุน 
   พัฒนาบทบาทสตร ีรว่มกับหน่วยงานราชการ/เอกชน ต่าง ๆ หรอืตามสถานท่ี 
   ท่ีเหมาะสม จ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน  
7. ประเมินผลการด าเนินงานเม่ือเสรจ็ส้ินโครงการ 
8. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บรหิาร 

กรอบการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี          
 ประชาสัมพันธก์ารจัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีให้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รบัทราบ เช่น ป้ายคัทเอาท์       
ป้ายไวนิล รถประชาสัมพันธ ์แผ่นพับ ใบปลิว สปอตโฆษณา  
 จดัเตรยีมสถานท่ี และตกแต่งรา้นค้าของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 ป้ายประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรโีดยระบุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละชื่อของกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
 ผลิตภัณฑ์ท่ีจัดแสดงและจ าหน่ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรท่ีีได้กู้ยืมเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน ปี 2560 - 2564 

 
 

  2. โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑก์ลุ่มอาชพีสมาชกิ 
       กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินงาน 
 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 
 
ตัวชีว้ัดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา     
บทบาทสตร ีให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร        
ท่ีได้กู้ยืมเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน ปี 2560 – 2564 รวมท้ังส้ิน 30 กลุ่ม  
 
180,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
  
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
ด าเนินการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
  
จ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 
 
1. กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีชอ่งทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
2. มีการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   ให้เป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลายมากข้ึน   
 
1. เชงิปรมิาณ 
   - รอ้ยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารว่มโครงการฯ มียอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 

2. เชงิคุณภาพ 
   - กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีประสบการณ์เพ่ิมข้ึนจากการแลกเปล่ียน
เรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและผู้ประกอบการอ่ืน ๆ  
ในด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบรหิารจัดการกลุ่ม และด้านการพัฒนา   
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
     
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุนให้สตรไีด้เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2. เพ่ือยกย่องและเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นท่ีมีผลการปฏิบัติงาน 
       ท่ีมีประสิทธภิาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
   3. เพ่ือสรา้งขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนพ้ืนท่ี 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วธิกีาร/ข้ันตอนการด าเนินงาน/เง ือ่นไขของกิจกรรม 
       ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังน้ี 

 

    กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังน้ี 
          1. แจง้จดัสรรงบประมาณให้จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร 
          2. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และแจง้ให้จงัหวัด/กรุงเทพมหานครทราบ เพ่ือด าเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

    จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร  ด าเนินการดังน้ี 
          1. ขออนุมัติโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร   
          2. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร 
          3. ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับ
จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกรมฯ ก าหนด ดังน้ี 
              กรณีจงัหวัด 76 จงัหวัด ด าเนินการคัดเลือกจงัหวัดละ 3 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่ 
                 คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น 
                 กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดีเด่น 
                 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ 
                 ดีเด่น 

            กรณีกรุงเทพมหานคร ด าเนินการคัดเลือกจ านวน 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่ 
  คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต ดีเด่น 
                 กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดีเด่น         

           4. จัดท าประกาศผลการคัดเลือก และมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ท่ีได้รบัรางวัล โดยจัดพิธมีอบในการประชุม
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรอืกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เห็นว่าเหมาะสม 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 1  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร 
 

3. โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2565 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

           5. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการคัดเลือกพรอ้มส าเนาประกาศผลการคัดเลือก 
ของจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
           6. จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/ขับเคล่ือนกิจกรรมให้กับ   
ผู้ท่ีได้รบัรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางดังน้ี 
   6.1 ผู้ได้รบัรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอความต้องการ 
ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร/ีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
บทบาทของกลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืการพัฒนาต่อยอดอาชพี 
   6.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจดัท าโครงการและเสนอโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  
           6.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
กรณี กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นผู้ด าเนินการ 
   6.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประสานผู้ท่ีได้รบัรางวัลด าเนินงานตามโครงการฯ 
   6.5 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงนิตามโครงการฯ และส่งหลักฐานให้
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พรอ้มรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ส่งส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด ภายใน 15 วัน 
หลังจากด าเนินโครงการเสรจ็ส้ิน 
   6.6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดรวบรวมผลการด าเนินโครงการฯ ส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน
มิถุนายน 2565 
                 ** กรณี กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นผู้จัดท าโครงการ ตามข้อ 6.1        
และเสนอโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมท้ังขออนุมัติด าเนินโครงการ ประสานผู้ท่ีได้รบัรางวัลด าเนินโครงการฯ            
และรวบรวมเอกสารการใช้จ่ายเงนิตามโครงการ รายงานผลการด าเนินงานส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน
กรกฎาคม 2565 
         7. จังหวัดส่งคืนเงนิเหลือจ่ายในกรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ภายใน 15 วัน หลังจากเสรจ็ส้ินโครงการ 
         8. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตร ี       บันทึกรายจา่ยงบบรหิาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 
 

    กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังน้ี 
          1. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ 
                    คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดี เด่น                
ระดับเขตตรวจราชการ 
                    กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
                    ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ 
ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
           2. ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติด าเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกิจกรรมท่ี 2                   
การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
           3. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 

 

กิจกรรมท่ี 2  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

           4. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการลงพ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น, กลุ่มอาชพีสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดีเด่น, ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ ดีเด่น โดยคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จ านวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 รางวัล 
รวม 54 รางวัล พร้อมส่งผลการคัดเลือกให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันท่ี  10 สิงหาคม 2565 (ส าหรับ
กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในเขตตรวจราชการท่ี 2) 
           5. กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ     
ท้ัง 3 ประเภท รวม 54 รางวัล ภายในเดือนสิงหาคม 2565                 
          

 

    กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังน้ี 
          1. ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติด าเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกิจกรรมท่ี 3                       
เชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น  
           2. แจ้งจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานผู้ท่ีได้รบัรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจ
ราชการ จ านวน 54 รางวัล ๆ ละ 1 คน และนักวชิาการพัฒนาชุมชนจงัหวัดท่ีรบัผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร/ี
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 76 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 77 คน เข้ารว่มกิจกรรม ดังน้ี 
               2.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการถอดบทเรยีนความส าเรจ็ของการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
               2.2 พิธรีบัมอบโล่รางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ประจ าปี 2565 
           3. สรุป/รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

กลุ่มเป้าหมาย           กิจกรรมท่ี 1   
                          - กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด 
                               กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
                             1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด จงัหวัดละ 5 – 9 คน 
                             2. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                                      อ าเภอ 76 จงัหวัด 
                             3. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 
                            4. กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีได้รบัการสนับสนุนเงนิจากกองทุน 
                              พัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัด 
                          - กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด (กรุงเทพมหานคร) 
                            กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
                          1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด (กรุงเทพมหานคร) 
                                จ านวน 5 คน 
                          2. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต 
                          3. กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีได้รบัการสนับสนุนเงนิจากกองทุน 
                              พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 

 
 

กิจกรรมท่ี 3  เชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ  
     จ านวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 คน 
  2. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรอี าเภอดีเด่นระดับจงัหวัด จ านวน 76 จงัหวัด ๆ ละ 1 แห่ง  
 3. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/ 
    เขตดีเด่นระดับจงัหวัด จ านวน 76 จงัหวัด ๆ ละ 1 คณะ และกรุงเทพมหานคร  
    จ านวน 1 คณะ 
 4. กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด จ านวน 76 จงัหวัด 
    จงัหวัดละ 1 กลุ่ม และกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 กลุ่ม 
 
กิจกรรมท่ี 3  เชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1. ตัวแทนส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน 
2. ตัวแทนคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาล 
   เมืองพัทยา/เขต ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน 
3. ตัวแทนกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
   จ านวน 18 คน 
4. นักวชิาการพัฒนาชุมชนจงัหวัดท่ีรบัผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร/ีพนักงาน 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 76 จงัหวัด ๆ ละ 1 คน และกรุงเทพมหานคร  
   จ านวน 1 คน 
5. เจา้หน้าท่ีโครงการ จ านวน 4 คน 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน 5,367,900 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหม่ืนเจด็พันเก้ารอ้ยบาทถ้วน) 
กิจกรรมท่ี 1  จ านวน 3,600,300 บาท (ด าเนินการระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร) 
    1. ระดับจงัหวัด 76 จงัหวัด รวมเป็นเงนิ  3,548,300 บาท 
    2. กรุงเทพมหานคร          รวมเป็นเงนิ       52,000 บาท 
เป็นค่าใชจ้า่ย ดังน้ี 
    1. ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าวัสดุ ส าหรบัคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร  
    2. งบประมาณสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือพัฒนากลไกการขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี      
ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่         
         2.1 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ ดีเด่นระดับจังหวัด รวม 76 จังหวัด ๆ ละ 1 รางวัล ๆ ละ 
15,000 บาท 
         2.2 คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี 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 
         2.3 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดีเด่นระดับจังหวัด รวม          
76 จงัหวัด ๆ ละ 8,000 บาท และกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 2  จ านวน 730,000 บาท (ด าเนินการในส่วนกลาง) เป็นค่าใชจ้า่ย ดังน้ี 
    - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเชา่ท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าวัสดุ ส าหรบัคณะกรรมการคัดเลือกคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 เขตตรวจราชการ 
จ านวน 730,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 3  จ านวน 1,037,600 บาท (ด าเนินการในส่วนกลาง) เป็นค่าใช้จ่าย                      
ในกิจกรรมเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดังน้ี 
    1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรยีนความส าเรจ็ของการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
    2. พิธรีบัมอบโล่รางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ประจ าปี 2565 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

หน่วยด าเนินการ 
 
 
 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด/ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กิจกรรมท่ี 2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กิจกรรมท่ี 3 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินการในพ้ืนท่ี 76 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการในพ้ืนท่ี 76 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) 
กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565) 
กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) 
 
1. กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาท 
   ของตนเองเพ่ิมข้ึน 
3. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน 
    พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ สามารถบรหิารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้อย่าง 
    มีประสิทธภิาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
4. กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีกิดความภาคภูมิใจในผลส าเรจ็จากการ 
    น าเงนิทุนไปประกอบอาชพี 
 
1. เชงิปรมิาณ 
    1.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอดีเด่น จ านวน 76 แห่ง 
    1.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต ดีเด่นระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คณะ 
    1.3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีกลุ่มอาชีพสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น  
ระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 กลุ่มอาชพี 
2. เชงิคุณภาพ 
   2.1 กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเกิดการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีก าหนดไว้ 
   2.2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความเข้มแข็ง สามารถบรหิาร
จดัการกลุ่มอาชพีได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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โครงการ/กิจกรรม 
ทีจ่งัหวัดด าเนินการ 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือสรา้งความรู ้ความเข้าใจในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือน 
       กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2. เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา 
       บทบาทสตร ี

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วธิกีาร/ข้ันตอนการด าเนินงาน/เง ือ่นไขของกิจกรรม 

     การด าเนินงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี 
     กิจกรรมท่ี 1  เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
                      พัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 
     กิจกรรมท่ี 2  เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
                      พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด   

   ระดับอ าเภอ     

ข้ันตอนการด าเนินงาน 1. กรมการพัฒนาชุมชนจดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด 
2. จงัหวัดแจง้อนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้กับอ าเภอเพ่ือด าเนินงานใน 
   กิจกรรมท่ี 1  
3. อ าเภอขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพ 
   การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 
4. ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไก 
   การขับเคล่ือนกองทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ สรุปรายงานผลพรอ้มภาพถ่ายกิจกรรม 
    ส่งให้จงัหวัด ภายใน 7 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็ โดยจงัหวัดสรุปผลโครงการ 
    ในภาพรวมของจงัหวัดรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายใน 15 วัน หลังจาก 
    เสรจ็ส้ินโครงการ 
6. ส่งคืนเงนิเหลือจา่ยในกรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจา่ยให้กับจงัหวัดเพ่ือส่งคืน 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายใน 7 วัน หลังจากเสรจ็ส้ินโครงการ  
   

 
 
 

 1. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไก 
     การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

   ระดับจงัหวัด    

  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือหาวชิา 
 
 
 
 

1. กรมฯ จดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด 
2. จงัหวัดขออนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. จงัหวัดแจง้อนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้กับอ าเภอเพ่ือด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 1  
4. จงัหวัดขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมท่ี 2 โดยให้อ าเภอคัดเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 1 เพ่ือเข้ารว่มโครงการในระดับจงัหวัด 
   (กิจกรรมท่ี 2) 
5. จงัหวัดประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย/หลักสูตร/วทิยากร/การจดัเตรยีมรายละเอียด 
   ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ 
6. ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไก 
   การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
7. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและสรุปรายงานผล 
   พรอ้มภาพถ่ายกิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม (สรุปภาพรวมอ าเภอ และสรุปของจงัหวัด)  
   ส่งให้กรมฯ ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็ 
8. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบรหิาร 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตร ี
            บันทึกรายจา่ยงบบรหิาร ให้เป็นปัจจุบัน พรอ้มส่งคืนเงนิเหลือจา่ยในกรณีท่ีมี 
   งบประมาณเหลือจา่ยให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายใน 15 วัน  
   หลังจากเสรจ็ส้ินโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 1  เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไก 
การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 
   1) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2) บทบาทหน้าท่ีของคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยาและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรหีมู่บ้าน/ชุมชน 
   3) การเขียนโครงการเพ่ือขอรบัเงนิจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประเภทเงนิทุน
หมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน 
   4) การวเิคราะห์ และกล่ันกรองโครงการท่ีสมาชกิขอรบัการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
  5) การจดัท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนพ้ืนท่ีต าบล/อ าเภอ 
   
  ฯลฯ 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 
เน้ือหาวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 2  เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไก 
การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด 
   1) บทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2) การวเิคราะห์ และกล่ันกรองโครงการท่ีสมาชกิขอรบัการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
   3) การติดตาม ตรวจสอบโครงการท่ีสมาชกิขอรบัการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา        
บทบาทสตร ี
   4) การบรหิารจดัการหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   5) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนพ้ืนท่ี
จงัหวัด 
     ฯลฯ 
 
กิจกรรมท่ี 1 :  
   1. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/อาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรหี มู่ บ้าน/ชุมชน จ านวน 878 อ าเภอ ๆ ละ 30 คน            
รวมท้ังส้ิน 26,340 คน 
   2. เจา้หน้าท่ีโครงการ จ านวน 878 อ าเภอ ๆ ละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 1,756 คน   
กิจกรรมท่ี 2 :  
   1. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัด/คณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล จ านวน 76 จงัหวัด ๆ ละ 50 คน รวมท้ังส้ิน 3,800 คน 
   2. เจา้หน้าท่ีโครงการ จ านวน 76 จงัหวัด ๆ ละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 152 คน   
 
จ านวน 20,676,000 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจด็หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมท่ี 1  ระดับอ าเภอ 878 อ าเภอ ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงนิ 17,560,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 2  ระดับจงัหวัด 76 จงัหวัด ๆ ละ 41,000 บาท เป็นเงนิ     3,116,000 บาท 
(รายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
 
กิจกรรมท่ี 1  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
กิจกรรมท่ี 2  ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 1  ระดับอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ 
กิจกรรมท่ี 2  ระดับจงัหวัด จ านวน  76 จงัหวัด 
 
กิจกรรมท่ี 1  ด าเนินการไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2564) จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมท่ี 2  ด าเนินการไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) จ านวน 1 วัน 
 
1. กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความรู ้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีทักษะในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรใีห้บรรลุตามบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
1. เชงิปรมิาณ 
   รอ้ยละ 80 ของผู้เข้ารว่มโครงการฯ มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของกลไก
การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
2. เชงิคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสามารถส่งเสรมิ สนับสนุนให้สมาชิก
ได้รบัประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ     
และสังคม 
  
ชือ่ :  นางขวญัใจ  ใบจนัทร ์
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413073 
ชือ่ :  นางสาวปวณีา  ท่าสว่าง                
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชน                   เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413094 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************************************* 

      กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
            พัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 

ท่ี จงัหวดั 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย ต่อ 1 อ าเภอ จ านวนเงนิท่ีจดัสรร  
คณะท างานฯ 

ต าบล,อาสาสมัครฯ 
(อ าเภอละ 30 คน) 

เจา้หนา้ที่
โครงการ 
( อ.ละ 2 คน) 

รวม 
(อ.ละ 32 คน) 

จ านวนเงนิ/
อ าเภอ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
รวมทกุอ าเภอ  

(บาท) 
1 นนทบุร ี 6 180 12 192 20,000  120,000  
2 ปทุมธานี 7 210 14 224   20,000  140,000  
3 พระนครศรอียุธยา 16 480 32 512 20,000  320,000  
4 สระบุร ี 13 390 26 416  20,000  260,000  
5 ชยันาท 8 240 16 256   20,000    160,000  
6 ลพบุร ี 11 330 22 352   20,000  220,000  
7 สิงห์บุร ี 6 180 12 192 20,000  120,000  
8 อ่างทอง 7 210 14 224 20,000  140,000  
9 ฉะเชงิเทรา 11 330 22 352 20,000  220,000  
10 นครนายก 4 120 8 128 20,000    80,000  
11 ปราจนีบุร ี 7 210 14 224 20,000  140,000  
12 สมุทรปราการ 6 180 12 192 20,000  120,000  
13 สระแก้ว 9 270 18 288 20,000  180,000  
14 กาญจนบุร ี 13 390 26 416 20,000  260,000  
15 นครปฐม 7 210 14 224 20,000  140,000  
16 ราชบุร ี 10 300 20 320 20,000  200,000  
17 สุพรรณบุร ี 10 300 20 320 20,000  200,000  
18 ประจวบคีรขัีนธ ์ 8 240 16 256 20,000  160,000  
19 เพชรบุร ี 8 240 16 256 20,000    160,000  
20 สมุทรสาคร 3 90 6 96 20,000    60,000  
21 สมุทรสงคราม 3 90 6 96 20,000  60,000  
22 ชุมพร 8 240 16 256 20,000  160,000  
23 นครศรธีรรมราช 23 690 46 736   20,000  460,000  
24 พัทลุง 11 330 22 352 20,000  220,000  
25 สุราษฎรธ์านี 19 570 38 608 20,000    380,000  
26 กระบ่ี 8 240 16 256 20,000  160,000  
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ต่อ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************************************* 

      กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
            พัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 

ท่ี จงัหวดั 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย ต่อ 1 อ าเภอ จ านวนเงนิท่ีจดัสรร  
คณะท างานฯ 

ต าบล,อาสาสมัครฯ 
(อ าเภอละ 30 คน) 

เจา้หนา้ที่
โครงการ 
( อ.ละ 2 คน) 

รวม 
(อ.ละ 32 คน) 

จ านวนเงนิ/
อ าเภอ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
รวมทกุอ าเภอ  

(บาท) 
27 ตรงั 10 300 20 320  20,000       200,000  
28 พังงา 8 240 16 256 20,000        160,000  
29 ภูเก็ต 3 90 6 96 20,000         60,000  
30 ระนอง 5 150 10 160 20,000        100,000  
31 สงขลา 16 480 32 512  20,000        320,000  
32 สตูล 7 210 14 224 20,000        140,000  
33 ปัตตานี 12 360 24 384 20,000  240,000  
34 ยะลา 8 240 16 256 20,000  160,000  
35 นราธวิาส 13 390 26 416   20,000  260,000  
36 จนัทบุร ี 10 300 20 320 20,000  200,000  
37 ชลบุร ี 11 330 22 352 20,000  220,000  
38 ตราด 7 210 14 224   20,000    140,000  
39 ระยอง 8 240 16 256 20,000    160,000  
40 เลย 14 420 28 448 20,000  280,000  
41 หนองคาย 9 270 18 288  20,000     180,000  
42 บึงกาฬ 8 240 16 256 20,000  160,000  
43 หนองบัวล าภู 6 180 12 192 20,000  120,000  
44 อุดรธานี 20 600 40 640 20,000  400,000  
45 นครพนม 12 360 24 384   20,000  240,000  
46 มุกดาหาร 7 210 14 224 20,000  140,000  
47 สกลนคร 18 540 36 576   20,000  360,000  
48 กาฬสินธุ ์ 18 540 36 576   20,000    360,000  
49 ขอนแก่น 26 780 52 832 20,000    520,000  
50 มหาสารคาม 13 390 26 416 20,000  260,000  
51 รอ้ยเอ็ด 20 600 40 640 20,000   400,000  
52 ยโสธร 9 270 18 288 20,000  180,000  
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ต่อ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************************************* 

      กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
            พัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 

ท่ี จงัหวดั 
จ านวน 
อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย ต่อ 1 อ าเภอ จ านวนเงนิท่ีจดัสรร  
คณะท างานฯ 

ต าบล,อาสาสมัครฯ 
(อ าเภอละ 30 คน) 

เจา้หนา้ที่
โครงการ 
( อ.ละ 2 คน) 

รวม 
(อ.ละ 32 คน) 

จ านวนเงนิ/
อ าเภอ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
รวมทกุอ าเภอ  

(บาท) 
53 ศรสีะเกษ 22 660 44 704 20,000 440,000 
54 อ านาจเจรญิ 7 210 14 224 20,000 140,000 
55 อุบลราชธานี 25 750 50 800 20,000 500,000 
56 ชยัภูมิ 16 480 32 512 20,000 320,000 
57 นครราชสีมา 32 960 64 1,024 20,000 640,000 
58 บุรรีมัย์ 23 690 46 736 20,000 460,000 
59 สุรนิทร ์ 17 510 34 544 20,000 340,000 
60 เชยีงใหม่ 25 750 50 800 20,000 500,000 
61 แม่ฮ่องสอน 7 210 14 224 20,000 140,000 
62 ล าปาง 13 390 26 416 20,000 260,000 
63 ล าพูน 8 240 16 256 20,000 160,000 
64 เชยีงราย 18 540 36 576 20,000 360,000 
65 น่าน 15 450 30 480 20,000 300,000 
66 พะเยา 9 270 18 288 20,000 180,000 
67 แพร ่ 8 240 16 256 20,000 160,000 
68 ตาก 9 270 18 288 20,000 180,000 
69 พิษณุโลก 9 270 18 288 20,000 180,000 
70 เพชรบูรณ์ 11 330 22 352 20,000 220,000 
71 สุโขทัย 9 270 18 288 20,000 180,000 
72 อุตรดิตถ์ 9 270 18 288 20,000 180,000 
73 ก าแพงเพชร 11 330 22 352 20,000 220,000 
74 นครสวรรค์ 15 450 30 480 20,000 300,000 
75 พิจติร 12 360 24 384 20,000 240,000 
76 อุทัยธานี 8 240 16 256 20,000 160,000 

รวม 878 26,340 1,756 28,096 
 

17,560,000  
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************************************* 

      กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
            พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั 

ท่ี จงัหวดั 

กลุ่มเป้าหมาย ต่อ 1 จงัหวดั จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  รวมจ านวนเงนิ 
คณะท างาน

ขับเคลื่อนจงัหวัด, 
ต าบล (คน) 

เจา้หน้าท่ี
โครงการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/
จงัหวดั (บาท) 

ท่ีจดัสรร  
กิจกรรม 1 + 2 

(บาท) 
1 นนทบุร ี 50 2 52             41,000           161,000  
2 ปทุมธานี 50 2 52             41,000           181,000  
3 พระนครศรอียุธยา 50 2 52             41,000           361,000  
4 สระบุร ี 50 2 52             41,000           301,000  
5 ชยันาท 50 2 52             41,000           201,000  
6 ลพบุร ี 50 2 52             41,000           261,000  
7 สิงห์บุร ี 50 2 52             41,000           161,000  
8 อ่างทอง 50 2 52             41,000           181,000  
9 ฉะเชงิเทรา 50 2 52             41,000           261,000  
10 นครนายก 50 2 52             41,000           121,000  
11 ปราจนีบุร ี 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 สุพรรณบุร ี 50 2 52             41,000           241,000  
18 ประจวบคีรขัีนธ ์ 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 นครศรธีรรมราช 50 2 52             41,000           501,000  
24 พัทลุง 50 2 52             41,000           261,000  
25 สุราษฎรธ์านี 50 2 52             41,000           421,000  
26 กระบ่ี 50 2 52             41,000           201,000  
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ต่อ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************************************* 

      กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
            พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั 

ท่ี จงัหวดั 

กลุ่มเป้าหมาย ต่อ 1 จงัหวดั จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  รวมจ านวนเงนิ 
คณะท างาน

ขับเคลื่อนจงัหวัด, 
ต าบล (คน) 

เจา้หน้าท่ี
โครงการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/
จงัหวดั (บาท) 

ท่ีจดัสรร  
กิจกรรม 1 + 2 

(บาท) 
27 ตรงั 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 ปัตตานี 50 2 52             41,000           281,000  
34 ยะลา 50 2 52             41,000           201,000  
35 นราธวิาส 50 2 52             41,000           301,000  
36 จนัทบุร ี 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 าภู 50 2 52             41,000           161,000  
44 อุดรธานี 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 รอ้ยเอ็ด 50 2 52             41,000           441,000  
52 ยโสธร 50 2 52             41,000           221,000  
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ต่อ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************************************* 

      กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุน 
            พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั 

ท่ี จงัหวดั 

กลุ่มเป้าหมาย ต่อ 1 จงัหวดั จ านวนเงนิทีจ่ดัสรร  รวมจ านวนเงนิ 
คณะท างาน

ขับเคลื่อนจงัหวัด, 
ต าบล (คน) 

เจา้หน้าท่ี
โครงการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ/
จงัหวดั (บาท) 

ท่ีจดัสรร  
กิจกรรม 1 + 2 

(บาท) 
53 ศรสีะเกษ 50 2 52             41,000           481,000  
54 อ านาจเจรญิ 50 2 52             41,000           181,000  
55 อุบลราชธานี 50 2 52             41,000           541,000  
56 ชยัภูมิ 50 2 52             41,000           361,000  
57 นครราชสีมา 50 2 52             41,000           681,000  
58 บุรรีมัย์ 50 2 52             41,000           501,000  
59 สุรนิทร ์ 50 2 52             41,000           381,000  
60 เชยีงใหม่ 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 เชยีงราย 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 พิจติร 50 2 52             41,000           281,000  
76 อุทัยธานี 50 2 52             41,000           201,000  

รวม 3,800 152 3,952      3,116,000  20,676,000 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความรู ้และทักษะท่ีจ าเป็นในการบรหิาร 
      จดัการกลุ่มให้ประสบความส าเรจ็ 
           2. เพ่ือให้กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรูใ้นการประกอบอาชพี 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วธิกีาร/ข้ันตอนการด าเนินงาน/เง ือ่นไขของกิจกรรม 

     ด าเนินงานในระดับจงัหวัด 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือหาวชิา 
 

1. กรมฯ จดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด 
2. จงัหวัดขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่ม 
   สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. จงัหวัดประสานวทิยากร จดัเตรยีมหลักสูตรและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง                    
4. จงัหวัดพิจารณาคัดเลือกและประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มโครงการ  
5. จงัหวัดด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตร ีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6. จงัหวัดสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และรายงานผลพรอ้มภาพถ่ายกิจกรรมส่งให้ 
   กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็ พรอ้มส่งคืนเงนิ 
   เหลือจา่ยในกรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจา่ยให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   ภายใน 15 วัน หลังจากเสรจ็ส้ินโครงการ 
7. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบรหิาร 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตร ี
            บันทึกรายจา่ยงบบรหิาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 
1. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. เทคนิคการบรหิารจดัการกลุ่มอาชพีให้ประสบความส าเรจ็ 
3. การปรบัตัวของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนสถานการณ์  
    COVID-19 
4. การวเิคราะห์การบรหิารจดัการกลุ่มอาชพี 
5. การจดัท าแผนพัฒนากลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรสู่ีการเป็น 
    กลุ่มอาชพีท่ียั่งยืน 
      ฯลฯ 
 
 

 
 

 2. โครงการพัฒนาทกัษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัดโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 3,800 คน  ประกอบด้วย   
    - กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีกู้ยืมเงนิไปประกอบอาชพี  
      ปี 2563 – 2564 จ านวน 76 จงัหวัด จงัหวัดละ 25 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน  
      รวมจงัหวัดละ 50 คน  
2. เจา้หน้าท่ีโครงการ จ านวน 228 คน (76 จงัหวัด ๆ ละ 3 คน) 
 
4,195,200 บาท (ส่ีล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนห้าพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 
งบประมาณ จงัหวัดละ 55,200 บาท รวม 76 จงัหวัด 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 
 
โรงแรมเอกชนในพ้ืนท่ีจงัหวัด หรอืสถานท่ีท่ีประชุมท่ีเหมาะสม 
 
จ านวน 1 วัน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2564) 
 
1. สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความรู ้ความเข้าใจด้านการบรหิารจดัการ 
   กลุ่มอาชพีและสามารถบรหิารจดัการได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
2. สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรูใ้นการประกอบอาชพี 
   รว่มกัน 
 
1. เชงิปรมิาณ 
   1.1 รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารว่มโครงการฯ มีความรู ้ความเข้าใจในการ
บรหิารจดัการกิจการของกลุ่มอาชพี  
   1.3 มีแผนพัฒนากลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 76 แผน 

2. เชงิคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความสามารถในบรหิารจัดการกลุ่ม
อาชพีของตนเอง และบูรณาการรว่มกับกลุ่มอาชพีอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี  
 
ชือ่ :  นางขวญัใจ  ใบจนัทร ์
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413073 
ชือ่ :  นางสาวปวณีา  ท่าสว่าง                
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชน                   เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413094 
 
 

 
. 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ 
โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    กลุ่มเป้าหมาย เจา้หน้าท่ี 
โครงการ  
(คน) 

รวมท้ังส้ิน  
จ านวนเงนิ 

ท่ี จงัหวดั จ านวน
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มละ 
(คน) 

รวม  
(คน) 

ท่ีจดัสรร 
    (คน) (บาท) 

1 นนทบุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
2 ปทุมธานี 25 2 50 3 53 55,200 
3 พระนครศรอียุธยา 25 2 50 3 53 55,200 
4 สระบุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
5 ชยันาท 25 2 50 3 53 55,200 
6 ลพบุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
7 สิงห์บุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
8 อ่างทอง 25 2 50 3 53 55,200 
9 ฉะเชงิเทรา 25 2 50 3 53 55,200 
10 นครนายก 25 2 50 3 53 55,200 
11 ปราจนีบุร ี 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 กาญจนบุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
15 นครปฐม 25 2 50 3 53 55,200 
16 ราชบุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
17 สุพรรณบุร ี 25 2 50 3 53 55,200 
18 ประจวบคีรขัีนธ ์ 25 2 50 3 53 55,200 
19 เพชรบุร ี 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 นครศรธีรรมราช 25 2 50 3 53 55,200 
24 พัทลุง 25 2 50 3 53 55,200 
25 สุราษฎรธ์านี 25 2 50 3 53 55,200 
26 กระบ่ี 25 2 50 3 53 55,200 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    กลุ่มเป้าหมาย เจา้หน้าท่ี 
โครงการ  
(คน) 

รวมท้ังส้ิน  
จ านวนเงนิ 

ท่ี จงัหวดั จ านวน
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มละ 
(คน) 

รวม  
(คน) 

ท่ีจดัสรร 
    (คน) (บาท) 
27 ตรงั 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 นราธวิาส 25 2 50 3 53 55,200 
36 จนัทบุร ี 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 กาฬสินธุ ์ 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 รอ้ยเอ็ด 25 2 50 3 53 55,200 
52 ยโสธร 25 2 50 3 53 55,200 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    กลุ่มเป้าหมาย เจา้หน้าท่ี 
 โครงการ 
(คน) 

รวมท้ังส้ิน  
จ านวนเงนิ 

ท่ี จงัหวดั จ านวนกลุ่ม
อาชพี 

กลุ่มละ 
(คน) 

รวม  
(คน) 

ท่ีจดัสรร 
    (คน) (บาท) 
53 ศรสีะเกษ 25 2 50 3 53 55,200 
54 อ านาจเจรญิ 25 2 50 3 53 55,200 
55 อุบลราชธานี 25 2 50 3 53 55,200 
56 ชยัภูมิ 25 2 50 3 53 55,200 
57 นครราชสีมา 25 2 50 3 53 55,200 
58 บุรรีมัย์ 25 2 50 3 53 55,200 
59 สุรนิทร ์ 25 2 50 3 53 55,200 
60 เชยีงใหม่ 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 เชยีงราย 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 แพร ่ 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 พิจติร 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 าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ :    1. เพ่ือส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2. เพ่ือประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วธิกีาร/ข้ันตอนการด าเนินงาน/เง ือ่นไขของกิจกรรม 

    ด าเนินงานในระดับจงัหวัด 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 1. กรมฯ จดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด 
2. จงัหวัดขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาด 
   ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุน    
3. ประชุมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินงานโครงการฯ 
4. ประชุมรว่มกับคณะท างานเครอืข่ายอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับ 
    จงัหวัด เพ่ือสรา้งความเข้าใจ เตรยีมความพรอ้ม ก าหนดรายละเอียดกิจกรรม 
    วางแผนการด าเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มโครงการส่งเสรมิ 
    ชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
5. จงัหวัด ด าเนินโครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิ 
    กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีรว่มกับเครอืข่ายในตลาดประชารฐัท้ัง 9 ประเภท  
    หรอืตลาดนัดชุมชนในอ าเภอ/จงัหวัด งานประเพณี งานจงัหวัด เป็นต้น หรอื 
    ตามสถานท่ีท่ีเหมาะสม จ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน 
6. จงัหวัดสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และรายงานผลพรอ้มภาพถ่ายกิจกรรม, 
   ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็ และส่งคืน 
   เงนิเหลือจา่ยในกรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจา่ยให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   ภายใน 15 วัน หลังจากเสรจ็ส้ินโครงการ 
7. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบรหิาร 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตร ี
            บันทึกรายจา่ยงบบรหิาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 3. โครงการส่งเสรมิช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ  
    สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
งบประมาณ 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 
 
ตัวชีว้ัดโครงการ 
 
 
 
 

 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 
 

กรอบการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี          
      ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับทราบ เช่น         
ป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล รถประชาสัมพันธ ์แผ่นพับ ใบปลิว สปอตโฆษณา  
      จัดเตรยีมสถานท่ี และตกแต่งรา้นค้าของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา      
บทบาทสตร ี
      ป้ายประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี    
โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละชื่อของ      
กลุ่มอาชพีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
      ผลิตภัณฑ์ท่ีจดัแสดงและจ าหน่ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรท่ีีได้กู้ยืมเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน  
 
ส่งเสรมิช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา     
บทบาทสตร ีให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีได้กู้ยืมเงนิประเภท
เงนิทุนหมุนเวยีน ปี 2560 – 2564 รวมท้ังส้ิน 1,725 กลุ่ม  
 
10,350,000 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 
 
พ้ืนท่ีในจงัหวัด  
 
จ านวน 6 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 
 
1. กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีชอ่งทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
2. มีการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   ให้เป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลายมากข้ึน   
 
1. เชงิปรมิาณ 
   - รอ้ยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารว่มโครงการฯ มียอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 

2. เชงิคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีประสบการณ์เพ่ิมข้ึนจากการแลกเปล่ียน
เรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและผู้ประกอบการอ่ืน ๆ ในด้าน
ปัจจยัการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบรหิารจดัการกลุ่ม และด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 
ชือ่ :  นางขวญัใจ  ใบจนัทร ์
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413073 
ชือ่ :  นางสาวปวณีา  ท่าสว่าง                
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชน                   เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413094 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ 
โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี จงัหวดั 

รายละเอียดเป้าหมาย 
จ านวนเงนิ/ครัง้ 

(บาท) 

รวมเป็นเงนิ
ท้ังส้ิน 
(6 ครัง้) 

จ านวนครัง้ จ านวนกลุม่อาชพี 
ทีจ่ดัแสดง ทีจ่ดัแสดง/ครัง้ 
(ครัง้) (กลุม่) 

1 นนทบุร ี 6 20 20,000 120,000 
2 ปทุมธานี 6 20 20,000 120,000 
3 พระนครศรอียุธยา 6 25 25,000 150,000 
4 สระบุร ี 6 25 25,000 150,000 
5 ชยันาท 6 20 20,000 120,000 
6 ลพบุร ี 6 25 25,000 150,000 
7 สิงห์บุร ี 6 20 20,000 120,000 
8 อ่างทอง 6 20 20,000 120,000 
9 ฉะเชงิเทรา 6 25 25,000 150,000 
10 นครนายก 6 20 20,000 120,000 
11 ปราจนีบุร ี 6 20 20,000 120,000 
12 สมุทรปราการ 6 20 20,000 120,000 
13 สระแก้ว 6 20 20,000 120,000 
14 กาญจนบุร ี 6 25 25,000 150,000 
15 นครปฐม 6 20 20,000 120,000 
16 ราชบุร ี 6 20 20,000 120,000 
17 สุพรรณบุร ี 6 20 20,000 120,000 
18 ประจวบคีรขัีนธ ์ 6 20 20,000 120,000 
19 เพชรบุร ี 6 20 20,000 120,000 
20 สมุทรสาคร 6 20 20,000 120,000 
21 สมุทรสงคราม 6 20 20,000 120,000 
22 ชุมพร 6 20 20,000 120,000 
23 นครศรธีรรมราช 6 30 30,000 180,000 
24 พัทลุง 6 25 25,000 150,000 
25 สุราษฎรธ์านี 6 25 25,000 150,000 
26 กระบ่ี 6 20 20,000 120,000 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี จงัหวดั 

รายละเอียดเป้าหมาย 
จ านวนเงนิ/ครัง้ 

(บาท) 

รวมเป็นเงนิ
ท้ังส้ิน 
(6 ครัง้) 

จ านวนครัง้ จ านวนกลุ่มอาชพี 
ท่ีจดัแสดง ท่ีจดัแสดง/ครัง้ 
(ครัง้) (กลุ่ม) 

27 ตรงั 6 20 20,000 120,000 
28 พังงา 6 20 20,000 120,000 
29 ภูเก็ต 6 20 20,000 120,000 
30 ระนอง 6 20 20,000 120,000 
31 สงขลา 6 25 25,000 150,000 
32 สตูล 6 20 20,000 120,000 
33 ปัตตานี 6 25 25,000 150,000 
34 ยะลา 6 20 20,000 120,000 
35 นราธวิาส 6 25 25,000 150,000 
36 จนัทบุร ี 6 20 20,000 120,000 
37 ชลบุร ี 6 25 25,000 150,000 
38 ตราด 6 20 20,000 120,000 
39 ระยอง 6 20 20,000 120,000 
40 เลย 6 25 25,000 150,000 
41 หนองคาย 6 20 20,000 120,000 
42 บึงกาฬ 6 20 20,000 120,000 
43 หนองบัวล าภู 6 20 20,000 120,000 
44 อุดรธานี 6 25 25,000 150,000 
45 นครพนม 6 25 25,000 150,000 
46 มุกดาหาร 6 20 20,000 120,000 
47 สกลนคร 6 25 25,000 150,000 
48 กาฬสินธุ ์ 6 25 25,000 150,000 
49 ขอนแก่น 6 30 30,000 180,000 
50 มหาสารคาม 6 25 25,000 150,000 
51 รอ้ยเอ็ด 6 25 25,000 150,000 
52 ยโสธร 6 20 20,000 120,000 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี จงัหวดั 

รายละเอียดเป้าหมาย 

จ านวนเงนิ/ครัง้ 
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ
ท้ังส้ิน 
(6 ครัง้) 

จ านวนครัง้ จ านวนกลุ่มอาชพี 
ท่ีจดัแสดง ท่ีจดัแสดง/ครัง้ 
(ครัง้) (กลุ่ม) 

53 ศรสีะเกษ 6 30 30,000 180,000 
54 อ านาจเจรญิ 6 20 20,000 120,000 
55 อุบลราชธานี 6 30 30,000 180,000 
56 ชยัภูมิ 6 25 25,000 150,000 
57 นครราชสีมา 6 30 30,000 180,000 
58 บุรรีมัย์ 6 30 30,000 180,000 
59 สุรนิทร ์ 6 25 25,000 150,000 
60 เชยีงใหม่ 6 30 30,000 180,000 
61 แม่ฮ่องสอน 6 20 20,000 120,000 
62 ล าปาง 6 25 25,000 150,000 
63 ล าพูน 6 20 20,000 120,000 
64 เชยีงราย 6 25 25,000 150,000 
65 น่าน 6 25 25,000 150,000 
66 พะเยา 6 20 20,000 120,000 
67 แพร ่ 6 20 20,000 120,000 
68 ตาก 6 20 20,000 120,000 
69 พิษณุโลก 6 20 20,000 120,000 
70 เพชรบูรณ์ 6 25 25,000 150,000 
71 สุโขทัย 6 20 20,000 120,000 
72 อุตรดิตถ์ 6 20 20,000 120,000 
73 ก าแพงเพชร 6 25 25,000 150,000 
74 นครสวรรค์ 6 25 25,000 150,000 
75 พิจติร 6 25 25,000 150,000 
76 อุทัยธานี 6 20 20,000 120,000 

  รวม 456 1,725 1,725,000 10,350,000 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 
กิจกรรมท่ี 1  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด 

วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุนให้สตรไีด้เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
    2. เพ่ือยกย่องและเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธภิาพ 
      สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
    3. เพ่ือสรา้งขวัญ ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนพ้ืนท่ี 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วธิกีาร/ข้ันตอนการด าเนินงาน/เง ือ่นไขของกิจกรรม 

     กรมการพัฒนาชุมชน  ด าเนินการดังน้ี 
           1. แจง้จดัสรรงบประมาณให้จงัหวัด 
         2. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด และแจง้ให้
จงัหวัดด าเนินการคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

     ระดับจงัหวัด ด าเนินการดังน้ี 
         1. ขออนุมัติโครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด 
         2. ขออนุมัติด าเนินโครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด 
         3. ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น              
ระดับจงัหวัด จงัหวัดละ 3 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ 
                 คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น 
                   กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดีเด่น 
                   ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ 
                     ดีเด่น 

             โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกรมฯ ก าหนด 
         4. จัดท าประกาศผลการคัดเลือก และมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ท่ีได้รบัรางวัล โดยจัดพิธมีอบในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด หรอืกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีจงัหวัดเห็นว่า
เหมาะสม 
         5. สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการคัดเลือกพรอ้มส าเนาประกาศผลการคัดเลือก  
ของจงัหวัด ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
 
 

 
 
 

 4. โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2565 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

          6. จังหวัด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/ขับเคล่ือนกิจกรรมให้กับผู้ท่ีได้รบัรางวัล       
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับจงัหวัด โดยมีแนวทางดังน้ี 
   6 .1 ผู้ ได้ ร ับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ดีี เด่ น  ระดับจั งหวัด เสนอความต้องการ 
ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร/ีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ              
การพัฒนาบทบาทของกลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืการพัฒนาต่อยอดอาชพี 
   6.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจดัท าโครงการและเสนอโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  
           6.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
   6.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประสานผู้ท่ีได้รบัรางวัลด าเนินงานตามโครงการฯ 
   6.5 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงนิตามโครงการฯ และส่งหลักฐาน              
ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พรอ้มรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ส่งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด      
ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินโครงการเสรจ็ส้ิน 
   6.6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมผลการด าเนินโครงการฯ ส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายใน     
เดือนมิถุนายน 2565 
         7. จังหวัดส่งคืนเงนิเหลือจ่ายในกรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ภายใน 15 วัน หลังจากเสรจ็ส้ินโครงการ 
         8. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการงบประมาณสตร ี       บันทึกรายจา่ยงบบรหิาร ให้เป็นปัจจุบัน  
 

กลุ่มเป้าหมาย          กิจกรรมท่ี 1  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด 
                                     1. คณ ะก รรมก ารคัด เลื อกคนกองทุ น พัฒ นาบทบ าทสตร ดีี เด่ น ระ ดับ จังห วั ด    
                                  จ านวน 5 คน 
        2. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการก ล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน 
                                 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ  
        3. คณ ะท างาน ขับ เค ล่ือนกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรตี าบล /เทศบาล /เทศบาล  
                                 เมืองพัทยา 
          4. ก ลุ่มอาชีพ สมาชิกกอง ทุน พัฒ นาบทบาทสตร ท่ีี ได้ ร ับก ารส นับส นุน เง นิจาก 
                                 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัด 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ 
 
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 

 

 
 
 
 
 

76 จงัหวัด รวมท้ังส้ิน 3,548,300 บาท (สามล้านห้าแสนส่ีหม่ืนแปดพันสามรอ้ยบาทถ้วน) 
เป็นค่าใชจ้า่ย ดังน้ี (บัญชจีดัสรรงบประมาณแนบท้าย) 
1. ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ส าหรบัคณะกรรมการคัดลือกคนกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวัด จ านวน 1,192,300 บาท 
2. งบประมาณสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือพัฒนากลไกการขับเคล่ือนกองทุน  
   พัฒนาบทบาทสตร ีและกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน  
   2,356,000 บาท ดังน้ี 
   2.1 คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาล 
        เมืองพัทยา/เขต ดีเด่น จ านวน 76 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท 
   2.2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น จ านวน 76 รางวัล ๆ ละ  
        8,000 บาท 
   2.3 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน 
        กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ ดีเด่น จ านวน 76 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 
 
ด าเนินการในพ้ืนท่ี 76 จงัหวัด 
 
ด าเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) 
 
1. กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีกิดความภาคภูมิใจในผลส าเรจ็จากการ 
    น าเงนิทุนไปประกอบอาชพี 
3. กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาท 
    ของตนเองเพ่ิมข้ึน 
4. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน 
    พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ สามารถบรหิารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้อย่าง 
    มีประสิทธภิาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ตัวชีว้ัดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

 

 

 
 

1. เชงิปรมิาณ 
   1.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่นระดับจงัหวัด จ านวน 76 คณะ 
   1.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น  
ระดับจงัหวัด จ านวน 76 กลุ่มอาชพี 
   1.3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอดีเด่น จ านวน 76 แห่ง 
 
2. เชงิคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   2.1 กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเกิดการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีก าหนดไว้ 
   2.2 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความเข้มแข็ง สามารถบรหิาร
จดัการกลุ่มอาชพีได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
   2.3 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ และส านักงานเลขานุการคณะอนุอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด สามารถบรหิารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรไีด้อย่างมีประสิทธภิาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
 
ชือ่ :  นางขวญัใจ  ใบจนัทร ์
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413073 
ชือ่ :  นางสาวปวณีา  ท่าสว่าง                
ต าแหน่ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชน                   เบอรโ์ทรศัพท์  02-1413094 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ 
โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

**************************************************************** 
กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวดั 

ท่ี จงัหวดั 
จ านวน
อ าเภอ 

งบประมาณท่ีจดัสรร รวม 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียเล้ียง 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

งบประมาณสนับสนนุ 
การขับเคลือ่น 
กิจกรรมฯ (บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

1 นนทบุร ี 6 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
2 ปทุมธานี 7 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
3 พระนครศรอียุธยา 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 ชยันาท 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 ฉะเชงิเทรา 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 ปราจนีบุร ี 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 ประจวบคีรขัีนธ ์ 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 นครศรธีรรมราช 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 สุราษฎรธ์านี 19 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
26 กระบ่ี 8 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

**************************************************************** 
กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวดั 

ท่ี จงัหวดั 
จ านวน
อ าเภอ 

งบประมาณท่ีจดัสรร รวม 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียเล้ียง 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

งบประมาณสนับสนนุ 
การขับเคลือ่น 
กิจกรรมฯ (บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

27 ตรงั 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 ปัตตานี 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 นราธวิาส 13 7,200 9,000            31,000  2,000 49,200 
36 จนัทบุร ี 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 าภู 6 4,800 6,000            31,000  1,500 43,300 
44 อุดรธานี 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 รอ้ยเอ็ด 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 าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บัญชจีดัสรรงบประมาณ (ต่อ) 
โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

**************************************************************** 
กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจงัหวดั 

ท่ี จงัหวดั จ านวน
อ าเภอ 

งบประมาณท่ีจดัสรร 
รวม 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ค่าเบ้ีย
เล้ียง 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

งบประมาณสนับสนนุ 
การขับเคลือ่น 
กิจกรรมฯ (บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

53 ศรสีะเกษ 22 9,600 12,000            31,000  3,000 55,600 
54 อ านาจเจรญิ 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 ชยัภูมิ 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 บุรรีมัย์ 23 9,600 12,000            31,000  3,000 55,600 
59 สุรนิทร ์ 17 8,400 10,500            31,000  2,500 52,400 
60 เชยีงใหม่ 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 เชยีงราย 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 แพร ่ 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 พิจติร 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 าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 
  ทุนหมุนเวยีนเป็นกลไกในการพัฒนาและบรหิารประเทศให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน           
ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นหน่ึงในทุนหมุนเวยีนดังกล่าว โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง           
เป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีก ากับและประเมินทุนหมุนเวยีน ดังน้ันจึงให้ความส าคัญกับการบรหิารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรใีนระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย    :  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีการบรหิารจดัการกองทุนท่ีมีประสิทธภิาพ 
 วัตถุประสงค์ :  เพ่ือส่งเสรมิกระบวนการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนระดับจงัหวัด 
      ให้มีการบรหิารกองทุนท่ีมีประสิทธภิาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 งบประมาณ  :  จ านวน 76 จงัหวัด ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงนิ 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

 ระยะเวลา    :  ด าเนินการในไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีผลการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชกีลางก าหนด 

 กรอบการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ จึงก าหนดกรอบการด าเนินงานการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
กองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวยีนดังน้ี 
 1. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
     เป็นกิจกรรม/โครงการ ท่ีด าเนินการเพ่ือให้การบรหิารกองทุนมีประสิทธภิาพ และมีธรรมาภิบาล เชน่ 
       1.1) การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะหรอืเพ่ิมพูนทักษะ บุคลากรในส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด หรอืเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง หรอืคณะท างาน 
       1.2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบรหิารความเส่ียง การศึกษาวจิัย
และพัฒนากองทุนฯ การสรา้งและพัฒนากลไกการบรหิารจดัการติดตามหน้ี 
       1.3) การน าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีไปสู่แผน  
ปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด (อกส.จ.) 
       1.4) การสรา้งการรบัรู ้หรอืองค์ความรูห้รอืนวัตกรรมเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 2. การประเมินผลทุนหมุนเวยีน 
     เป็นกิจกรรม/โครงการ ท่ีด าเนินการเพ่ือให้การประเมินผลทุนหมุนเวยีนบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน      
ท่ีกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง ก าหนดท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการเงนิ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารผู้บรหิารทุน
หมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง เชน่ 
       2.1) การประชุม/ประชุมเชงิปฏิบัติการ/ฝึกอบรม เก่ียวกับการประเมินผลทุนหมุนเวยีน 
       2.2) การพัฒนาระบบการให้บรกิารแก่สมาชกิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       2.3) การติดตาม สนับสนุนการประเมินผลทุนหมุนเวยีน 
       2.4) การจดัท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนตัวชีว้ัดให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการกองทนุ และการประเมินผลทนุหมุนเวยีน 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

         โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 
    1) เป็นกิจกรรม/โครงการท่ีไม่ซ้าซอ้นกับกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รบัอนุมัติ ท้ังน้ีสามารถด าเนินการเพ่ือเป็นการต่อยอด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าวได้ 
    2) ไม่เป็นกิจกรรม/โครงการ ท่ีเป็นการศึกษาดูงานหรอืทัศนศึกษา หรอืจดัซื้อจัดหาครุภัณฑ์ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสรา้ง 
    3) จัดท าเป็นโครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด          
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ท้ังน้ี ไม่จ ากัดจ านวนกิจกรรม/โครงการ แต่ไม่เกินวงเงนิท่ีได้รบัอนุมัติตามแผนฯ  
    4) ด าเนินการตามระเบียบราชการ 
    5) จัดท ารายงานผลกิจกรรม/โครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจังหวัดเพ่ือทราบ และรายงานผลตามแบบท่ีก าหนดส่งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.)  
ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสรจ็ 
             6) จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ     
ลงในระบบการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตร ี            
       บันทึกรายจา่ยงบบรหิาร  ให้เป็นปัจจุบัน  
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แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 

 

                           



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แบบประเมนิผล/แบบสรปุประเมนิผล 

 

1. แบบประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทุนพัฒนา          
บทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                    
กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                   
แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ  

2. แบบสรุปประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทุน                             
พัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                    
กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                 
แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ 

3. แบบประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทุนพัฒนา                             
บทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                    
กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                            
แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั  

4. แบบสรุปประเมินผล โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติการงานกองทุนพัฒนา                             
บทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                                                                    
กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                            
แก่กลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั 

5. แบบประเมินผล โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
6. แบบสรุปประเมินผล โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
7. แบบประเมินผล โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาชพีสมาชกิกองทุน                       

พัฒนาบทบาทสตร ี
8. แบบสรุปประเมินผล โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาชพีสมาชกิ                          

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แบบประเมนิผล 

 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ   
วนัท่ี.................................................... 

ณ........................................................................................ 
**************************************************************************************** 

 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร ือ่งหมาย / และเขียนข้อความลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

อายุ           21 – 30 ปี          31 – 40 ปี               41 – 50 ปี           51 – 60 ปี                61  ปี ข้ึนไป 

วฒิุการศึกษา  ระดับอนุปรญิญา               ระดับปรญิญาตร ี                ระดับปรญิญาโท 
          ระดับอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………  

ต าแหน่ง ...................................................................................................... 

ส่วนท่ี 1  ความรูค้วามเข้าใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 
ก่อนเข้ารว่มประชุม หลังเข้ารว่มประชุม 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1 )  กฎหมาย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อง กับการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

          

2) บทบาทหน้าท่ีของคณะท างาน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 
และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรหีมู่บ้าน/ชุมชน 

          

3) เทคนิคการเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรบัเงนิจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรปีระเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและ            
เงนิอุดหนุน 

          

4) การว เิคราะห์  และก ล่ันกรอง
โครงการท่ีสมาชกิขอรบัการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

          

5) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรใีนพ้ืนท่ีต าบล/อ าเภอ 

          

   

  

/ส่วนท่ี 2 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 2  การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 
  ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

 

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............................……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……..…………………………… 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) สามารถน าความรู ้ที่ ไ ด้ร ับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไี ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าและ
ถ่ายทอดอง ค์ความ รู ้เ ก่ียวกับการเ ขียน
โคร งก า ร เ พ่ื อ ขอ รับ เ ง ิน จ ากกอ ง ทุ น ฯ  
แก่สมาชกิและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้  

     

3) ท่านสามารถวเิคราะห์ และกล่ันกรอง
โครงการท่ีสมาชิกขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ได้ 

     

4)  ท่ านสามารถน าแผนปฏิ บั ติการเ พ่ือ
ขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีน
พ้ืนท่ีต าบล/อ าเภอ ไปใช้ในการขับเคล่ือนฯ 
งานกองทุนให้เกิดประสิทธภิาพได้ 

     

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานของเจา้หน้าท่ี      

2) การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี      
3) การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร      
4) ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการ      
5) บรรยากาศในการเรยีนรู ้      
6) ระยะเวลาการจดัประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น      



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบสรปุประเมนิผล 

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ    
วนัท่ี.................................................... 

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

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

ประเด็น จ านวน รอ้ยละ 

1. อายุ  

   - 21 – 30 ปี           

   - 31 – 40 ปี            

   - 41 – 50 ปี             

   - 51 – 60 ปี            

   - 61 ปี ข้ึนไป 

  

2. วฒิุการศึกษา 

   - ระดับอนุปรญิญา                   
   - ระดับปรญิญาตร ี                    
   - ระดับปรญิญาโท 
   - ระดับอ่ืน ๆ  

  

3. ต าแหน่ง  

   3.1 ต าแหน่ง........................................... 
   3.2 ต าแหน่ง.......................................... 
   3.3 ต าแหน่ง.......................................... 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

/ส่วนท่ี 1 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 1  ความรูค้วามเข้าใจด้านวชิาการ 

  ประเด็น 

ก่อนเข้ารว่มประชุม หลังเข้ารว่มประชุม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย 
ละ 

1 )  ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บการ
ด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

                    

2) บทบาทหน้าท่ีของ
ค ณ ะ ท า ง า น
ขับเค ล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
ต า บ ล / เ ทศบ า ล /
เทศบาลเมืองพัทยา 
และอาสาส มัคร ผู้
ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
หมู่บ้าน/ชุมชน 

                    

3) เทคนิคการเขียน
โครงการเพ่ือขอรับ
เ ง ิน จ า ก ก อ ง ทุ น
พัฒนาบทบาทสตร ี

               

     

4)   การว เิคราะ ห์  
แ ล ะ ก ล่ั น ก ร อ ง
โครงการ ท่ีสมาชิก
ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี 

                    

5)  การจดัท าแผน 
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ
ขับเคล่ือนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
ในพ้ืนท่ีต าบล/อ าเภอ 

                    

 
 /ส่วนท่ี 2 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 2  การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 )  สามารถน าความรู ้ท่ี ไ ด้ร ับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

     

2)  ท่านสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าและ
ถ่ ายทอดอง ค์ความ รู ้เ ก่ี ยว กับการ เ ขียน
โครงการเพ่ือขอรบัเงนิจากกองทุนฯ แก่สมาชกิ
และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ 

     

3) ท่านสามารถวเิคราะห์ และกล่ันกรองโครงการ
ท่ีสมาชกิขอรบัการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ 

     

4)  ท่ านสามารถน าแผนปฏิ บั ติการ เ พ่ื อ
ขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีน
พ้ืนท่ีต าบล/อ าเภอ ไปใช้ในการขับเคล่ือนฯ 
งานกองทุนให้เกิดประสิทธภิาพได้ 

     

 
ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานของเจา้หน้าท่ี      

2) การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี      
3) การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร      
4) ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการ      
5) บรรยากาศในการเรยีนรู ้      
6) ระยะเวลาการจดัประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น      

 

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............................……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……..…………………………… 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบประเมนิผล 

 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี

กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั  

วนัท่ี.................................................... 
ณ...............................................................................................................  

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

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร ือ่งหมาย / และเขียนข้อความลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

อายุ           21 – 30 ปี            31 – 40 ปี             41 – 50 ปี            51 – 60 ปี               61 ปี ข้ึนไป 

วฒิุการศึกษา             ระดับอนุปรญิญา                ระดับปรญิญาตร ี                ระดับปรญิญาโท 

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

ต าแหน่ง ...................................................................................................... 

ส่วนท่ี 1  ความรูค้วามเข้าใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 
ก่อนเข้ารว่มประชุม หลังเข้ารว่มประชุม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) บทบาท/ภารกิจของกลไกการ
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

          

2) การวเิคราะห์ และกล่ันกรองโครงการท่ี
สมาชิกขอรบัการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

          

3) การติดตาม ตรวจสอบโครงการท่ี
สมาชิกขอรบัการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

          

4) การบรหิารจัดการหน้ีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

          

5 )  ก า ร จั ดท า แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ
ขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ในพ้ืนท่ีจงัหวัด 

          

 
/ส่วนท่ี 2 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 2  การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 
ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

 

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............................……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……..…………………………… 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) ท่านสามารถน าความรูท่ี้ได้รบัไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ 

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการวเิคราะห์ และ
ก ล่ันกรองโครงการ ท่ีสมาชิกขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ 

     

3) ท่านสามารถติดตาม ตรวจสอบ โครงการ
ท่ีสมาชกิได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนฯได้ 

     

4) ท่านสามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ
บรหิารจดัการหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่สมาชกิท่ีค้างช าระได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

     

5) ท่านสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือให้การขับเคล่ือนฯ งานกองทุนเกิด
ประสิทธภิาพได้ 

     

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานของเจา้หน้าท่ี      

2) การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี      
3) การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร      
4) ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการ      
5) บรรยากาศในการเรยีนรู ้      
6) ระยะเวลาการจดัประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น      



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบสรปุประเมนิผล 

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี

กิจกรรมท่ี 2 เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่กลไกการขับเคล่ือน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวดั  

วนัท่ี.................................................... 
ณ..................................................................................................................... 

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

ประเด็น จ านวน รอ้ยละ 

1. อายุ  

   - 21 – 30 ปี           

   - 31 – 40 ปี            

   - 41 – 50 ปี             

   - 51 – 60 ปี            

   - 61 ปี ข้ึนไป 

  

2. วฒิุการศึกษา 

   - ระดับอนุปรญิญา                   
   - ระดับปรญิญาตร ี                    
   - ระดับปรญิญาโท 
   - ระดับอ่ืน ๆ  

  

3. ต าแหน่ง  

   3.1 ต าแหน่ง........................................... 
   3.2 ต าแหน่ง.......................................... 
   3.3 ต าแหน่ง.......................................... 
 
 
 

  

 

 

 
/ส่วนท่ี 1 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 1  ความรูค้วามเข้าใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้ารว่มประชุม หลังเข้ารว่มประชุม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย 
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

1) บทบาท/ภารกิจ
ข อ ง ก ล ไ ก ก า ร
ขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

                    

2)  ก ารว ิเคราะ ห์
แ ล ะ ก ล่ั น ก ร อ ง
โครงการท่ีสมาชิก
ขอรบัการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี  

                    

3) ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบโครงการ
ท่ีสมาชิกขอรบัการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร ี

               

     

4 ) ก า ร บ ร ิห า ร
จัดการหน้ีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

                    

5 ) ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรใีนพ้ืนท่ี
จงัหวัด 

                    

 
 
 
 
 /ส่วนท่ี 2 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 2  การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) ท่านสามารถน าความรูท่ี้ได้รบัไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ 

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการวเิคราะห์ และ
กล่ันกรองโครงการท่ีสมาชิกขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ 

     

3) ท่านสามารถติดตาม ตรวจสอบ โครงการ
ท่ีสมาชกิได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนฯได้ 

     

4) ท่านสามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ
บรหิารจดัการหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่สมาชกิท่ีค้างช าระได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

     

5) ท่านสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือให้การขับเคล่ือนฯ งานกองทุนเกิด
ประสิทธภิาพได้ 

     

 
ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานของเจา้หน้าท่ี      

2) การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี      
3) การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร      
4) ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการ      
5) บรรยากาศในการเรยีนรู ้      
6) ระยะเวลาการจดัประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น      

 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............................……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……..…………………………… 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบประเมนิผล 

 โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
วนัท่ี.................................................... 

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

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

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร ือ่งหมาย / และเขียนข้อความลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เพศ หญิง                ชาย 

อายุ    15 – 30 ปี            31 – 40 ปี             41 – 50 ปี            51 – 60 ปี            61  ปี ข้ึนไป 

วฒิุการศึกษา  ระดับอนุปรญิญา               ระดับปรญิญาตร ี                ระดับปรญิญาโท 

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

ประเภทอาชพี             ด้านเกษตรกรรม            ด้านอุตสาหกรรม             ด้านพาณิชย์กรรมและอาชพีบรกิาร 

                                ด้านคหกรรม                 ด้านหัตถกรรม                 ด้านศิลปกรรม 

ส่วนท่ี 1  ความรูค้วามเข้าใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 
ก่อนเข้ารว่มประชุม หลังเข้ารว่มประชุม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี           

2) เทคนิคการบรหิารจัดการกลุ่มอาชีพ    
ให้ประสบความส าเรจ็ 

          

3) การปรับตัวของกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนสถานการณ์ 
COVID-19 

          

4)  การว ิเคราะ ห์การบร หิ า รจั ดก าร          
กลุ่มอาชพี  

          

5) การจดัท าแผนพัฒนากลุ่มอาชพีสมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรสู่ีการเป็นกลุ่ม
อาชพีท่ียั่งยืน 

          

 
 
 /ส่วนท่ี 2 ... 

  



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 2  การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) ท่านสามารถน าความรู ้ท่ีไ ด้ร ับไปใช้ 
ในการบรหิารจดัการกลุ่มอาชพีได้   

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้  

     

3) ท่านสามารถน าเทคนิคการบรหิารจดัการ 
กลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเรจ็ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

     

4) สามารถน าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพไป
ใชไ้ด้อย่างมีประสิทธภิาพ 

     

 

ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานของเจา้หน้าท่ี      

2) การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี      
3) การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร      
4) ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการ      
5) บรรยากาศในการเรยีนรู ้      
6) ระยะเวลาการจดัประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น      

 

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............................……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……..…………………………… 

 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบสรปุประเมนิผล 

โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแก่กลุ่มสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
วนัท่ี.................................................... 

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

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

ประเด็น จ านวน รอ้ยละ 

1. เพศ 
   - ชาย 

   - หญิง 

  

2. อายุ  
   - 15 – 30 ปี           

   - 31 – 40 ปี            

   - 41 – 50 ปี             

   - 51 – 60 ปี            

   - 61 ปี ข้ึนไป 

  

3. วุฒิการศึกษา 
   - ระดับอนุปรญิญา                   
   - ระดับปรญิญาตร ี                    
   - ระดับปรญิญาโท 
   - ระดับอ่ืน ๆ  

  

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

  

 

 

 
/ส่วนท่ี 1 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 1  ความรูค้วามเข้าใจด้านวชิาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้ารว่มประชุม หลังเข้ารว่มประชุม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

จ า 
นวน 

รอ้ย
ละ 

1) การด า เนิ นง าน
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร ี

                    

2)เทคนิคการบรหิาร
จัดการกลุ่มอาชีพให้
ประสบความส าเรจ็ 

                    

3) การปรับตั วของ
กลุ่ มอาชีพสมาชิ ก
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรใีนสถานการณ์     
COVID-19 

               

     

4) การวเิคราะห์การ
บรหิารจัดการกลุ่ม
อาชพี 

                    

5) การจดัท าแผน 
พั ฒนากลุ่ ม อ า ชี พ
สมาชกิกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรสู่ีการเป็น
กลุ่มอาชพีทีย่ัง่ยืน 

                    

 
ส่วนท่ี 2  การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  ท่านสามารถน าความรู ้ท่ี ไ ด้ร ับไปใช ้
ในการบรหิารจดัการกลุ่มอาชพีได้   

     

2) ท่านสามารถให้ค าปรกึษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้  

     

3) ท่านสามารถน าเทคนิคการบรหิารจดัการ 
กลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเรจ็ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

     

4) สามารถน าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพไป
ใชไ้ด้อย่างมีประสิทธภิาพ 

     

 

/ส่วนท่ี 3 … 

. 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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  ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการบรหิารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานของเจา้หน้าท่ี      

2) การอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี      
3) การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร      
4) ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการ      
5) บรรยากาศในการเรยีนรู ้      
6) ระยะเวลาการจดัประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น      

 

  ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....…...............................……………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……..…………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบประเมนิผล 

 โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
วนัท่ี.................................................... 

ณ ................................................................................... 
********************************************************************************** 

 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร ือ่งหมาย / และเขียนข้อความลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

อายุ           15 – 30 ปี           31 – 40 ปี            41 – 50 ปี            51 – 60 ปี            61  ปี ข้ึนไป 

วฒิุการศึกษา  ระดับอนุปรญิญา              ระดับปรญิญาตร ี               ระดับปรญิญาโท 
          ระดับอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………  

ประเภทอาชพี             ด้านเกษตรกรรม            ด้านอุตสาหกรรม             ด้านพาณิชย์กรรมและอาชพีบรกิาร 
                                ด้านคหกรรม                 ด้านหัตถกรรม                ด้านศิลปกรรม 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานและการอ านวยความสะดวก
ของเจา้หน้าท่ี  

     

2) การคัดเลือกกลุ่มอาชพีท่ีมาจดัแสดงสินค้า      
3) การชีแ้จงสรา้งความเข้าใจแก่กลุ่มอาชพีท่ีมา
จดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า 

     

4) การประชาสัมพันธก์ารจดังานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า 

     

5) กิจกรรมส่งเสรมิการขาย      
6) สถานท่ีจดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า      
7) งบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชพี       
8) ระยะเวลาในการจดังาน       
9) จ านวนครัง้ของการจดังาน      

 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ 

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



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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แบบสรปุประเมนิผล 

โครงการส่งเสรมิชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 วันท่ี.................................................... 

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

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

ประเด็น จ านวน รอ้ยละ 

1. อายุ  
   - 15 – 30 ปี           
   - 31 – 40 ปี            
   - 41 – 50 ปี             
   - 51 – 60 ปี            
   - 61 ปี ข้ึนไป 

  

2. วฒิุการศึกษา 
   - ระดับอนุปรญิญา                   
   - ระดับปรญิญาตร ี                    
   - ระดับปรญิญาโท 
   - ระดับอ่ืน ๆ  

  

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

  

 

 
 
 /ส่วนท่ี 2 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1) การประสานงานและการอ านวยความสะดวก
ของเจา้หน้าท่ี  

     

2) การคัดเลือกกลุ่มอาชพีท่ีมาจดัแสดงสินค้า      
3) การชีแ้จงสรา้งความเข้าใจแก่กลุ่มอาชพี 
ท่ีมาจดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า 

     

4) การประชาสัมพันธก์ารจดังานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า 

     

5) กิจกรรมส่งเสรมิการขาย      
6) สถานท่ีจดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า      
7) งบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชพี       
8) ระยะเวลาในการจดังาน       
9) จ านวนครัง้ของการจดังาน      

 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ 

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

 



 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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คณะผู้จดัท า 
ชือ่หนังสือ :  แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ   
                  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
คณะท่ีปรกึษา 
1 นายสมคิด  จนัทมฤก  อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2 นายสุรศักด์ิ  อักษรกุล รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 
3 นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี   
4 นางสาวสุวรรณา  รอดเรอืง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                    
5 นายวรีะพล  ปักค าไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์   
6 นางพัชรนิทร ์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
7 นายธรีะพล  คู่คิด ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย    
   
คณะผู้จดัท า 
1 นางสาวสมธญั  เล็กเซง้ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ                    
2 นางสาวขวญัใจ  ใบจนัทร ์ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ      
3 นางสาวรวนิทรอ์ร  สัมฤทธิกิ์จเจรญิ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
4 นางสาวปวณีา  ท่าสว่าง นักวชิาการพัฒนาชุมชน  
5 นางสาวกัลยกร  ศรชุีมจนัทร ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน                             
6 นางสาวณภัทร  เทพพูลผล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
   
ผู้เขียนและเรยีบเรยีง 
1 นางสาวสมธญั  เล็กเซง้   นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
2 นางสาวกัลยกร  ศรชุีมจนัทร ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน                   
3 นางสาวณภัทร  เทพพูลผล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
   
ผู้ออกแบบปก 
 นางสาวณภัทร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
   
พิมพ์ครัง้ท่ี 1 :  ตุลาคม 2564 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนนิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


