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  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้ วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นกลไก  
ในการบริหารกองทุน พิจารณาและอนุมัติโครงการของสมาชิกที่ยื ่นขอรับการสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับและอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีบัญชี 2564 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี 

 

 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

    มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า             ก 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

    ๑. ความเป็นมาของการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  1 

    ๒. กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   1 

    ๓. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        5 

    ๔. โครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     6 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5)    ๑2 
           กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    

    1. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   13                                                   

    2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี               ๑4 

    3. แผนที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    15                                                    

    4. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5  19 

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญช ี๒๕๖4      ๒3 

    1. ขั้นตอนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564    24 

    2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)          24 
        กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีบัญชี 2564   

    3. รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564    25 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี    29 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี   ๓5 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี     50 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล  55 

 



ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  
บทน า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

1. ความเป็นมาของการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน บริหารกองทุนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559  การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ให้มีประสิทธิภาพวัดด้วยการประเมินผลทุนหมุ นเวียน จากกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง 
เป็นหน่วยด าเนินการ และมีบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของทุกกองทุน 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาท
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนที่ก าหนดให้มีการจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะยาว (3 - 5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน และแผนปฏิบัติราชการ 
(พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและน ากิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดท าค าของบประมาณ เพ่ือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

2. กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     2.1 การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 ความเป็นมา 

 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  
ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวั นที่  
17 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับ  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558   
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 
100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
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 วัตถุประสงค์ 
  1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับ  
การลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี  
และองค์กรของสตรี    
  2) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี   
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี น าไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ในสังคม 
               3) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี  
การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 
               4) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่เป็นการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาสตรี 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
  1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  มาตรการ และแนวทางในการบริหารกองทุนให้ เป็น  
ไปตามวัตถุประสงค ์
               2) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
               3) ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
               4) ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 
               5) แต่งตั้งผู้อ านวยการ 
               6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย 
              ที่มา : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559  ข้อ 9  

  2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
               1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
               2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
               3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
               6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 

2 



  

 
 

        2.3 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
   1. ด้านการเมือง 
   2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   3. ด้านกฎหมาย 
   4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
   5. ด้านเศรษฐกิจ 
   6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. ด้านสาธารณสุข 
   8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   9. ด้านสังคม 
 10. ด้านพลังงาน 
 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
     4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
     6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายส าคัญ จ านวน 6 เป้าหมาย 
ประกอบด้วย 
    1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม 
    2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
    3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ  
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
    4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
    5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
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    6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

     2.6 แผนพัฒนาสตรใีนชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
    ยุทธศาสตร์ที่  1  ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่าง 
                                        หญิงชาย 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมพลัง เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                        แก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ 
      ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค 
      ยุทธศาสตร์ที่  4  ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือและ  
                                        เยียวยา 
      ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 

        2.7 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน 
      วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ภายในปี 2565 ” 
      ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
      ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 
      ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 
                  ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

3. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
     1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 1 คณะ 
     2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ 
     3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 76 คณะ 
     4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
                      (อกส.อ.) 878 คณะ 
     5. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 50 เขต 
     6. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 77 คณะ  
     7. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล 5,884 คณะ/เทศบาล 1,885 คณะ                      
                      (ตามเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
     8. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 89,086 คน 
                       (ตามเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
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4. โครงสร้างอัตราก าลังและบทบาทหน้าที่ของบคุลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) (8 คน) 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี 

กรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 
(8-12 คน) (ประธาน คกส.แต่งต้ัง) 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานกองทุนพัฒนา 

บทบาทสตรี 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

(อกส.จ.) (10-12 คน) 
(ประธาน คกส.แต่งต้ัง) 

ส านักงานเลขานุการ อกส.กทม. ส านักงานกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี (สกส.) 

ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 

คณะท างานขับเคลื่อนกองทนุ 
พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 

(9-12 คน) 
(ประธาน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

 

กลุ่มอ านวยการ 
- งานการเงินและบญัชี 
- งานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป 

คณะท างานขับเคลื่อนกองทนุ 
พัฒนาบทบาทสตรีเขต (9-12 คน) 
(ประธาน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 

กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ 
- งานยุทธศาสตรแ์ผนงานและโครงการ 
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

(9-12 คน)(ประธาน อกส.จ.แต่งต้ัง) 

กลุ่มพัฒนาศกัยภาพกองทนุ 
- งานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพกองทนุ 
- งานเครือข่ายสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอ าเภอ (อกส.อ.) 
(7-11 คน)(ประธาน คกส.แต่งตั้ง) 

คณะท างานขับเคลื่อนกองทนุพฒันา
บทบาทสตรตี าบล/เทศบาล 

(7-9 คน) (ประธาน อกส.อ.แต่งต้ัง) 

ส่วนกลำง 

อาสาสมัครผูป้ระสานงาน 
กองทนุฯ ชุมชนละ 1 คน 

(ประธาน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

ส่วนภูมิภำค 

กลุ่มกฎหมาย 

อาสาสมัครผูป้ระสานงานกองทนุฯ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน 

(กรณตี าบล/เทศบาล 
มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เลือกเพิ่มเปน็หมูบ่้าน/ชุมชน 
ละ 2-3 คน (ประธานอกส.อ.แต่งตัง้) 
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4. โครงสร้างอัตราก าลังและบทบาทหน้าที่ของบคุลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     4.1 โครงสร้างส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
     ที่ กค.0427/10062 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

  

 4.2 อัตราก าลัง   
  พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน 
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศก าหนด รวมทั้งสิ้น 499 อัตรา 

  1) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
   - ข้าราชการ (เต็มเวลา)       จ านวน  37  อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 17 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)   จ านวน  14  อัตรา 
   - ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)      จ านวน  26   อัตรา 
     รวมทั้งสิ้น       จ านวน  77   อัตรา 

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

  3) ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  
   - ข้าราชการ (บางเวลา)       จ านวน  228  อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)   จ านวน  193  อัตรา (จังหวัดละ 2 - 3 อัตรา) 
     รวมทั้งสิ้น      จ านวน  421  อัตรา 
 

งำนกำรเงิน

และบญัช ี

งำนอ ำนวยกำร

และบริหำร

ทั่วไป 

กลุ่มอ านวยการ 
(28) 

งำนยุทธศำสตร์ 

แผนงำนและ 

โครงกำร 

กลุ่มนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ (18) 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
(22) 

กลุ่ม 
กฎหมาย (9) 

งำนพัฒนำ 

ระบบ 

เทคโนโลยี 
 

ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 

งำนส่งเสริมและ 

พัฒนำศักยภำพ 

กองทุน 

ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์

งำนเครือข่ำย 

สัมพันธ์ 

ผอ.กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน ผอ.กลุ่มกฎหมำย 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) 

(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี) 

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

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุน 

พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 
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 4.3 หน้าที่ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ตามข้อบังคับฯ คกส.ข้อ 12 
     1. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
     2. ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน 
     3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     5. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
     6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุน 
     7. รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
     8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ คกส. มอบหมาย 

  4.4  บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มา แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือน าเสนอ 
คกส.อนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อน
วันที่เริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 ) 
    2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินของกองทุน ตามแผนการด าเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559   
(ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 21)  
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4.5   โครงสร้างส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด      
  1) พัฒนาการจังหวัด มีหน้าที่ เป็นหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการ
ใน อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. ก ากับและจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน  
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ี อกส.จ. ได้รับมอบหมาย     
  2) หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ มีหน้าที่  เป็นผู้ช่วยเลขานุการและ
คณะอนุกรรมการใน อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอพัฒนาการจังหวัด ลงนามในเป็นผู้เสนอโครงการในการใช้
จ่ายงบบริหาร ลงนามผู้จดบันทึกการประชุมของ อกส.จ. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกองทุนให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ี อกส.จ. ได้รับมอบหมาย 
   3) นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ (บางเวลา) มีหน้าที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือ 
ของส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ประสานการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีของกองทุนฯ ก ากับการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบ ก ากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA  ให้เป็นปัจจุบัน ประสาน
การด าเนินงานกองทุนฯ กับส านักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกกองทุน ที่ปรึกษาคณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สพจ. (บางเวลา) มีหน้าที่ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดท าบัญชี
กองทุน ทะเบียนต่าง ๆ 
  5) เจ้าพนักงานธุรการ (บางเวลา) มีหน้าที่รับ – ส่งหนังสืออ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด 

(พัฒนำกำรจังหวัด) 

หัวหน้ำกลุ่มงำน 

ที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ 

นักวิชำกำรที่รับผิดชอบ 

งำนกองทุนฯ (บำงเวลำ) 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญช ี

สพจ. (บำงเวลำ) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

(บำงเวลำ) 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 

(พนักงำนกองทุน) 

 

นักวิชำกำรกำรเงินและบญัช ี

(พนักงำนกองทุน) 

 

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 

(พนักงำนกองทุน) 
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  6) พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย 
       1) นักจัดการทั่วไป (เต็มเวลา) มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน ประสานการจัด
ประชุม อกส.จ. (การเตรียมการ/การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ  
อกส.จ. ทุกคน) วางแผนการติดตามการด าเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุน  
ท าหนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการให้สมาชิกและอกส.อ. พิมพ์สัญญา และหลักฐานอ่ืน ๆ ในระบบ SARA  
ส่งให้ สนง.เลขานุการ อกส.อ. จัดท าบัตรอ่อนบาร์โค้ด (ส าหรับลูกหนี้เพ่ือช าระคืนเงินในรูปแบบ Bill 
payment) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน/ไตรมาส รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนให้ สกส.  
(ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือราชการ /Email /OA) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2) นักวิชาการการเงินและบัญชี (เต็มเวลา)  มีหน้าที่  
      - จัดท าบัญชี และทะเบียนคุมต่าง ๆ 
              บัญชีต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีคุมเงินฝากธนาคารที่รองรับ Bill payment ของ สพจ.  
บัญชีคมุเงินฝากคลังกองทุนฯ บัญชีคุมกระทบยอดเงินฝากคลัง/ฝากธนาคาร 
  ทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมเงินทุนหมุนเวียน ทะเบียน
คุมเงินอุดหนุน ทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)   
  - จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของ สนง.เลขานุการ อกส.จ. ที่ได้รับจัดสรร 
  - รับช าระคืนเงินในระบบ SARA 
  - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน (ทุกวันในระบบ SARA + บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) 
  - ออกใบแจ้งหนี้ กรณีมีลูกหนี้ผิดนัด  
  - ตั้งเรื่องการโอนเงินให้สมาชิกท าหนังสือขอเบิกเงินฝากคลัง (เงินอุดหนุน/หมุนเวียน/
บริหาร (ค่าธรรมเนียม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ท าหนังสือประสานธนาคารเพ่ือโอนเงิน) 
  - ตรวจสอบใบส าคัญรับเงินของสมาชิกที่ส่งคืนเมื่อได้รับเงินกองทุนเรียบร้อยแล้ว 
        - จัดท ารายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือน รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุน 
        - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/เงินอุดหนุน/ทุนหมุนเวียน ในระบบ BPM/
ระบบ SARA  
       - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เต็มเวลา) 
       - บันทึกโครงการในระบบ SARA 
      - งานสารบรรณของส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
       - รายงานผลการด าเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์ 
         - บันทึกข้อมูลบุคคล (DPIS) ของพนักงานกองทุนฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะขับเคลื่อน
ทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน) 
    - สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอพัฒนาการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
    - บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์ 
    - บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์ 
    - ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด 
   ( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้เป็นหน้าที่ของนักจัดการทั่วไป ) 
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   หน้าที่ของ ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
   1. ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   3. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด 
     5. รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด 
   6. ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด ให้ สกส. และ อกส.จ. ตามก าหนด 
   7. รวบรวมโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ อกส.อ. บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอ  
คณะท างานขับเคลื่อนจังหวัดกลั่นกรองและเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ  
   8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่
ได้รับอนุมัติโครงการและจัดท าสัญญาเงินกู้ตามแนวทางท่ี สกส. ก าหนด  
   9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้ าวัน 
ท าการนับแต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการ 
   10. แจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจ านวนที่ได้รับ
อนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิก 
   10. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก
เสนอต่อ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA แจ้งกลับส านักงานเลขานุการ  
อกส.อ./สมาชิกทราบ 
   12. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกับ อกส.จ./ 
คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตามแนวทางท่ี สกส.ก าหนด 
   13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพ่ือเสนอต่อ อกส.จ. 
พิจารณาอนุมัต ิ    
    14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนไปที่ สกส. เพ่ือน าเข้าที่ประชุม 
คกส. เพือ่ทราบทุกเดือน 
   15. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตามแนวทางท่ี สกส. ก าหนด 
   16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ขึ้น
ทะเบียน แจ้งผลการข้ึนทะเบียนให้ สกส. ทราบของสมาชิกท้ังสองประเภท 
   17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ 
   18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย 
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 4.6   โครงสร้างส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
 
 

 

 

 

  

 

     บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม       
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

  1) พัฒนาการอ าเภอ มีหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผล 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอก าหนดการประชุม อกส.อ.  จัดท าแผนการติดตาม 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีของอ าเภอ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2)  นั ก วิชาการพัฒนาชุ มชนที่ รั บผิ ดชอบงานกองทุ นฯของอ า เ ภอ  มีหน้ าที่                        
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ าเภอ เตรียมการประชุม อกส.อ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล ประกาศ
รายชื่อสมาชิก รายงานข้อมูลสมาชิกให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน อกส.อ. มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ 

(พัฒนำกำรอ ำเภอ) 

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนที่รับผิดชอบ 

งำนกองทุนฯ (พัฒนำกร) 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  

(พ.ศ.2563 – 2565) 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
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1. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ กระจายความเจรญิและความเข้มแข็งของภาคสังคม 
เพือ่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ า 
ด้านที่ 9 ด้านสังคม สร้างสังคมคณุภาพที่เป็นธรรม ไม่แบ่งแยกให้โอกาสทุกคน
ตามศักยภาพที่ม ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560 - 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเปน็ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าหมายที่ ๑ ลดปญัหาความเหลือ่มล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปญัหาความยากจน 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดต้ามศักยภาพ ประชาชนมีความเปน็อยู่
และคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลีย่นเจตคตขิองสังคมในประเดน็ ความเสมอภาคเท่าเทียม
กันระหว่างหญิงชาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มี
ประสิทธิผลและเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง 
ช่วยเหลือ และเยียวยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเขม้แข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 

กรมการพฒันาชุมชน 

วิสัยทัศน์   “ เศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและชุมชน 
พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ” 

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได ้
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้           
                                   ขยายตัวอย่างสมดุล 
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสรมิสร้างทุนชุมชนให้มี                           
                                            ธรรมาภิบาล 
ประเด็นการพัฒนา เร่ืองที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี     ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสรมิสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหาร   
                                                                                                        กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
                                                                                                       ในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล  

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

13 



  

 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายกัน 
2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน ที่มุ่งสร้างโอกาส ให้สตรี/ 
กลุ่มสตรีทุกระดับและผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิต 
3. คณะท างานในทุกระดับ เป็นกลไกส าคัญในกระบวนการบริหาร
กองทุนในพื้นที่  
4. แนวทางในการขับเคลื่อนกองทนุ ที่มุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิด 
กระบวนการท างานแบบบรูณาการ 
5. กระบวนงานในพ้ืนท่ีเน้นการมสี่วนร่วมสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของพื้นที่ได ้
6. กองทุนมีความมั่นคงทางการเงิน และสมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่าย 
7. สมาชิกและเครือข่ายมจี านวนมากและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
8. เป็นแหล่งเงินทุนในการสรา้งงานสร้างอาชีพได้หลากหลาย 

1. บุคลากร 
ส่วนกลาง 
 - ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านสารสนเทศ 
ส่วนภูมิภาค 
 -  พนักงานกองทุนมีการลาออกบ่อยครั้ง ท าให้การท างาน 
ไม่ต่อเนื่อง 
 - ขาดบุคลากรที่มีความรูด้้านกฎหมายในการด าเนินงาน 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 2. เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนมีภาระงานในพ้ืนท่ีมาก  
และให้ความส าคญักับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีน้อย 
 3. ระบบโปรแกรมจัดการทะเบยีนลูกหนี้ (SARA) ไมส่มบรูณ์
ท าให้การใช้ข้อมูลในการรายงานผล การตรวจสอบการตดิตาม
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 4. การสร้างการรับรู้ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรียังไม่ทั่วถึง 
 5. หลักเกณฑ์ในการเสนอขอโครงการที่ก าหนดให้สมาชิก
รวมกลุ่มจ านวน 5 คน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. กระแสการตื่นตัวใหส้ตรมีีบทบาทน าในระดับประเทศภูมิภาค 
และระดับโลก 
2. นโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนท าให้
ปัญหาของสตรีได้รับการแก้ไขจากการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 
3. มี พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียนรองรับการด าเนินงานของ
กองทุนฯ 
4. มีหน่วยงานท่ีมภีารกิจด าเนินงานเกี่ยวกับสตรีที่สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายในการท างานดา้นสตรีร่วมกันได ้
5. มีหน่วยงานเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้หรือ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพท่ีหลากหลายแก่สตรี/กลุ่มสตร ี
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
7. มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ

1. ภัยพิบัตเิกิดขึ้นบ่อยและถี่ท าใหม้ีผลต่อการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มสตร ี
2. การผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ช่องทาง
การตลาด และรายได้ของสมาชิก 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้สมาชิก
บางส่วนไมส่ามารถปรับตัวไม่ทัน 
4. สมาชิกมีทัศนคติต่อกองทุนมีกระบวนการในการขอรับ 
การสนับสนุนยุ่งยาก และล่าช้า 

 

14 



  

 
 

3. แผนที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น” 

มิต
ิปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีบทบำทน ำทำงเศรษฐกิจ  
สังคม กำรเมืองในชุมชน 

คุณ
ภำ

พ 
กำ

รใ
ห้บ

ริก
ำร

 

กำรเสริมสร้ำงอำชีพ
และรำยได้แก่สตรี 

กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งสตรีและ

องค์กรสตรี 

และองค์กรสตรี 

กำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตสตรี 

มิต
ิปร

ะส
ิทธ

ิภำ
พ 

 

กำรพัฒนำและเพ่ิม

ประสิทธิภำพกลุม่อำชีพสตรี 

ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 

พัฒนำศักยภำพสตรี 

และองค์กรสตรี 

พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย 

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี 

มิต
ิกำ

รพ
ัฒน

ำอ
งค์

กร
 

 

กองทุนฯ มีควำมมั่นคง บริหำรด้วย 
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 

 

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 

ในกำรขับเคลื่อนกองทุน 

พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ

และเทคโนโลยี 
พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร 
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วิสัยทัศน์ :  เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก : สตรีมีความม่ันคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทน าทางเศรษฐกิจ              
                                     สังคม การเมืองในชุมชน 
พันธกิจ 
 1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมใน 
การแก้ปัญหาสตรีในชุมชน 
 3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นกำรพัฒนำ 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน 

1. การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 1.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี 
1.2 ส่งเสริมช่องทางการตลาด 

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กร
สตรี 

2.1 พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี                                 
2.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

3. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตร ี 3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                              
3.2 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 

4. การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรใน
การบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ 
4.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
4.3 พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 
 เป้าประสงค์ : สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  
 ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  :  
     1. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
     2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และทักษะอาชีพ 
      3. จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     4. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP 
 แผนงาน : 1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
                          1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                          2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าแก่กลุ่มอาชีพสตรี 
                          3. พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มสตรี 
                          4. พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีสู่ OTOP 
                          5. การส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านแก่สมาชิกสตรีในการประกอบอาชีพ 
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                   2. ส่งเสริมช่องทางการตลาด ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
                          1. ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
                          2. จัดแสดงมหกรรมสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                          3. ส่งเสริมการตลาด Online 
                          4. เชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือ OTOP/การท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตร ี
 เป้าประสงค์ : ผู้น าสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ายสตรีมีศักยภาพในการพัฒนาสตรี มีบทบาทน าทาง 
     เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในชุมชน  
 ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา :  
     1. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน 
      2. กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 แผนงาน : 1. พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้  
          1. สร้างผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
         2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี และองค์กรสตรีให้เหมาะสมกับช่วงวัย 
         3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและสิ่งแวดล้อม 
         4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรสตรี 
    2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
       1. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงานของเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
       2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ 
       3. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็ง 
       4. ส่งเสริมผู้น าสตรีและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเชื่อมประสาน 
การท างานร่วมกับองค์กรสตรีและเครือข่ายอ่ืน ๆ 
       5. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
 เป้าประสงค์ : บูรณาการท างานร่วมกันกับเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันปัญหาสตรี และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี 
 ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา : 
       1. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ก าหนด 
     2. องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความต้องการของสตรีหรือ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
  แผนงาน : 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
            1. จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาสตรี 
            2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ในการป้องกันปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 
            3. ก าหนดรูปแบบความร่วมมือการขับเคลื่อนและป้องกันปัญหาคุณภาพชีวิตสตรี 
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   2. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
            1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนและการน าแผนพัฒนาสตรีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       2. ส่งเสริมสตรีในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
       3. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุนฯ  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ :  
 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีสมรรถนะในการบริหารกองทุน 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
 3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภาพการท างานในพ้ืนที่และบริหารกองทุนฯ 
 4. กลไกในการบริหารงานในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา :   
 การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 แผนงาน : 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
           1. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
           2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้การท างานในด้านการบริหารจัดการกองทุนแก่บุคลากร 
       2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
    1. พัฒนา Application บริการข้อมูลกองทุนส าหรับลูกหนี้ 
      2. พัฒนาเว็บไซต์ Helpdesk Online และ Mobile Technology 
     3. บ ารุงรักษาโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 
                           4. สนบัสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3. พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีกองทุนฯ และสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการสอบทาน และปรับปรุงรายงานทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ 
   2. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้ 
   3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารความเสี่ยง   
   4. พัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน   
   5. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานกองทุนฯ  
                           6. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานกองทุนฯ  
   7. ปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   8. จัดท าคู่มือ สื่อ ส าหรับการปฏิบัติงานของกลไกในการขับเคลื่อนในองค์กรและกลไก
การขับเคลื่อนงานกองทุนทุกระดับ 
   9. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแบรนด์ของกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
    10. การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้ 
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                          11. เพ่ิมประสิทธิภาพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ทุกระดับ 
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ ชุมชนในพ้ืนที่ กทม./จังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
  12. เชิดชูเกียรติสตรี กลุ่มอาชีพและเครือข่ายดีเด่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

3. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับ 
การส่งเสริมอาชีพ 

โครงการ 8,000 8,200 8,400 

2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
อาชีพ 

กลุ่ม 1,672 1,672 1,672 

๓. จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 60 60 60 

๔. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP ผลิตภัณฑ์ 372 372 372 
๕. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในชุมชน 

คน 81,000 81,000 81,000 

๖. กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

กลุ่ม/องค์กร 250 250 250 

๗. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

ครัวเรือน 15,000 15,000 15,000 

๘. องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของสตรีหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี 

โครงการ 500 500 500 

๙.  การบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีมี ผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

คะแนน 3.0000 3.0000 3.0000 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
ค าจ ากัดความ :   
 โครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ หมายถึง โครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงการเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ และสมาชิก
ได้รับเงินไปประกอบอาชีพในแต่ละปีงบประมาณ 
          ได้รับการส่งเสริมอาชีพ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
หรือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ 
ค าจ ากัดความ :   
         กลุ่มอาชีพสตรี หมายถึง กลุ่มอาชีพที่ได้กู้เงินจากกองทนุพัฒนาบทบาทสตรีไปด าเนินกิจกรรม  
   การได้รับการพัฒนา หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ค าจ ากัดความ :   
   โครงการ หมายถึง จ านวนโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับเงินสนับสนุน  
ทุนหมุนเวียน 
 ได้รับการสนับสนุน หมายถึง ได้รับการพิจารณาโครงการให้น าเงินไปประกอบอาชีพ 
 มีรายได้เพิ่มขึ้น หมายถึง สมาชิกกองทุนได้น าเงินทุนไปประกอบอาชีพท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP 
ค าจ ากัดความ :   
 ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ  
  การพัฒนาเป็น OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถน าไปขึ้นทะเบียน 
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  กับกรมการพัฒนาชุมชน (กรณี ปีที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้น 
การประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น) 

หมายเหตุ     

จังหวัดขนาดเล็ก    34   จังหวัด   จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์    จ านวน    136  ผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขนาดกลาง  22   จังหวัด   จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์    จ านวน    110   ผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขนาดใหญ่   21  จังหวัด   จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์    จ านวน    126   ผลิตภัณฑ์ 
                                           รวมทั้งสิ้น   372  ผลิตภัณฑ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน 
ค าจ ากัดความ :   
  ผู้น าสตรี หมายถึง อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน คณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรีที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ 
คณะกรรมการสมาชิกประเภทองค์กรสตรี   
 การพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน หมายถึง การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้น าสตรีในการท างานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ค าจ ากัดความ : 
 กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายถึง  
 - กลุ่มองค์กร องค์กรสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุน ท างานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี และเฝ้าระวัง
ปัญหาของสตรี 
 - เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายถึง เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีทุกประเภท 
 การพัฒนาศักยภาพและทักษะ หมายถึง การเสริมสร้างความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองให้มีมากขึ้น 
หรือการพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้มีมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
ค าจ ากัดความ :   
     คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง มีความสุข ความพอใจในสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา รายได้  
ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม/ชุมชน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  1. ครัวเรือนของสมาชิกผ่านเกณฑ์ ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด 
   2. สตรีได้รับการเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนหรือรัฐ 
   3. มีการท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวและชุมชน 
   4. ครัวเรือนของสมาชิกมีการออม 
ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความต้องการของสตรีหรือ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
ค าจ ากัดความ : 
          องค์กรสตรี หมายถึง องค์กรสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
 ความต้องการของสตรีหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ความต้องการของสตรีหรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด หรือ Theme ที่กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีก าหนด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรสตรีหรือองค์กรสตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม  
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ตัวชี้วัดที่ 9  การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
ค าจ ากัดความ :   
 เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงการคลังก าหนด  หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล 6 ด้าน  ได้แก่  
          1. ด้านการเงิน  
          2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
          3. ด้านการปฏิบัติการ  
          4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนจัดการทุนหมุนเวียน 
          5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
          6. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับคะแนน 3.0000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ความส าเร็จของยทุธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญช ี2564 
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1. ขั้นตอนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 
 (1) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทบทวนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 (2) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ 
  (3) จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับอนุมัติแผน 
 (4) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติเห็นชอบ 
 (5) เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติเห็นชอบ 
 (6) จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้งหน่วยงานในส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ให้ทราบและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว 
 (7) จังหวัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2564 
 (8) จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2564 
รายเดือน รายไตรมาสให้ อกส.จ. และกรมการพัฒนาชุมชน 
 (9) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีเสนอ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบรายเดือน รายไตรมาส 
 (10) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการด าเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี พ.ศ. 2564 

2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   

     ปีบัญช ี2564 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัตไิด้รับ
การส่งเสริมอาชีพ 

โครงการ 8,200 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 1 

2. จ านวนกลุม่อาชีพสตรไีดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะ
อาชีพ 

กลุ่ม 1,672 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 1 

๓. จ านวนโครงการที่ได้รับการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 1 

๔. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีดร้บัการพัฒนาเป็น OTOP 
ผลิตภณัฑ ์ 372 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 

การพัฒนาที่ 1 

๕. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในชุมชน 

คน 81,000 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 2 

๖. กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

กลุ่ม/องค์กร 250 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 2 

๗. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีคณุภาพชีวิต
ที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 

ครัวเรือน 15,000 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 

๘. องค์กรสตรีจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาความต้องการของสตรีหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตร ี

โครงการ 500 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 

๙. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีผลการด าเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

คะแนน 3.0000 สกส./จังหวัด/กทม. ประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 
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 3. รายละเอียด/โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

       งบประมาณ 
 (บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หน่วยนับ จ านวน  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี        
แผนงาน : การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกลุม่อาชีพสตร ี 1,482,504,500.00               
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด จังหวัด 77  1,478,000,000.00              สกส. จังหวัด/กทม. 
2. โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพแกส่มาชิกกองทุน

พัฒนาบทบาททสตรี 
รุ่น/วัน/คน 77/1/3,850 4,504,500.00                        ศก จังหวัด 

แผนงาน : ส่งเสริมช่องทางการตลาด   10,530,000.00               

3. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑก์ลุ่ม
อาชพีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

จังหวัด/วัน/
กลุ่ม 

77//2/ 
1,755 

10,530,000.00             สกส จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี                

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี   301,911,900.00               
1. จัดสรรเงินอุดหนุน จังหวัด 77 295,000,000.00             สกส. จังหวัด 
2. โครงการส่งเสรมิเยาวสตรีสูผู่้น าสตรรีุ่นใหม่ รุ่น/วัน/คน 1/3/154 1,056,000.00             สกส.(ศก) ส่วนกลาง 
3. โครงการส่งเสรมิเยาวสตรีสูผู่้น าสตรรีุ่นใหมร่ะดับ

จังหวัด 
รุ่น/วัน/คน 1/2/2,095 5,855,900.00             สกส.(ศก) จังหวัด 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพเครือข่าย   24,528,000.00               
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย

ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
- ภาคใต้ จ านวน 42 คน 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 60 คน 
- ภาคกลาง จ านวน 78 คน 
- ภาคเหนือ จ านวน 51 คน 

รุ่น/วัน/คน 
 

รุ่น/วัน/คน 
รุ่น/วัน/คน 
รุ่น/วัน/คน 
รุ่น/วัน/คน 

4/3/231 
 

1/3/42 
1/3/60 
1/3/78 
1/3/51 

1,741,000.00 
 

339,000.00 
450,000.00 
559,000.00 
393,000.00 

            สกส.(ศก) ส่วนกลาง 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

       งบประมาณ 
 (บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หน่วยนับ จ านวน  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

รุ่น/วัน/คน 1/3/154 1,057,000.00             สกส.(ศก) ส่วนกลาง 

6. โครงการเพิ่มพูนทักษะเครือขา่ยอาชพีสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 

รุ่น/วัน/คน 1/3/154 1,054,000.00             สกส.(ศก) ส่วนกลาง 

7. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

 
 
 

รุ่น/วัน/คน 
 
 

รุ่น/วัน/คน 

 
 
 

76/1/ 
26,340 

 
71/1/ 
3,800 

20,676,000.00 
 
 

17,560,000.00 
 
 

3,116,000.00 

            สกส.(ศก)  
 
 

อ าเภอ 
 
 

            สกส.(ศก) จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่  3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี                

แผนงาน : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี   9,149,800.00               
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมลูปัญหาของสตรรีะดบัจังหวัด 

รุ่น/วัน/คน 76/1/9,119 8,993,650.00             สกส.(นย) จังหวัด 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมลูปัญหาของสตรีกรุงเทพมหานคร 

รุ่น/วัน/คน 1/1/158 156,150.00             สกส.(นย) สกส. 
(อนุฯ กทม.) 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล       
แผนงาน : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ  7,099,000.00               
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รุ่น/วัน/คน 1/4/70 745,500.00             สกส. (อน.) ส่วนกลาง 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รุ่น/วัน/คน 1/5/295 3,183,100.00             สกส. (อน.) ส่วนกลาง 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ส าหรับพัฒนาการจังหวัด 

รุ่น/วัน/คน 1/3/76 783,000.00             สกส. (กม.) ส่วนกลาง 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนความรู้ด้าน
กฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รุ่น/วัน/คน 2/3/154 2,387,400.00             สกส. (กม.) ส่วนกลาง 

แผนงาน : พัฒนาระบบสารสนเทศ   7,200,000.00               
5. โครงการค่าบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

ระบบ 1 200,000.00             สกส. (นย.) ส่วนกลาง 

6. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการรับช าระเงินของ
ลูกหน้ีกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (Sara Plus) 

ระบบ 1 7,000,000.00               สกส. (นย.) ส่วนกลาง 

แผนงาน : พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ         7,376,120.00               
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

รุ่น/วัน/คน 1/4/58 536,920.00             สกส. (นย.) ส่วนกลาง 

8. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปี 2564 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 
 

จังหวัด 
 

 
 

77 
 

6,839,200.00 
 

3,600,300.00 

            สกส.(ศก) 
 
 

จังหวัด 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกส านกังานคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น  
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่น 

ส่วนกลาง 
 

กิจกรรม 

1 
 

1 

325,000.00 
 

2,913,900.00 

            สกส.(ศก) 
 

สกส.(ศก) 
 

ส่วนกลาง 
 

ส่วนกลาง 

แผนงาน : พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ   23,700,000.00                                                                         
9. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

โครงการ 1 13,800,000.00             สกส.(ศก) 
 

จังหวัด 

10. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

โครงการ 1 300,000.00             สกส.(ศก) 
 

สกส. 
(อนุฯ กทม.) 

11. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ 

โครงการ 1 9,600,000.00             สกส.(ศก) 
 

ส่วนกลาง 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 

เป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา  :  
        สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  :  
 1. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 8,000 โครงการ 
 2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และทักษะอาชีพ จ านวน 1,672 กลุ่ม 
 3. จ านวนโครงการที่ได้รับกรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 
 4. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP จ านวน 372 ผลิตภัณฑ์ 
แผนงาน : 
 1. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี              
 2. ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

       งบประมาณ 
 (บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หน่วยนับ จ านวน  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
แผนงาน : การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกลุม่อาชีพสตร ี 1,482,504,500.00               
1. จัดสรรงบทนุหมุนเวียนให้จังหวัด จังหวัด 77  1,478,000,000.00              สกส. จังหวัด/กทม. 
2. โครงการพฒันาทักษะอาชีพแกส่มาชิกกองทนุ
พฒันาบทบาททสตร ี

รุ่น/วัน/คน 77/1/3,850 4,504,500.00                        ศก จังหวัด 

แผนงาน : ส่งเสริมช่องทางการตลาด   10,530,000.00               

3. โครงการสง่เสริมช่องทางการตลาดผลติภัณฑ์
กลุ่มอาชพีสมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

จังหวัด/วัน/
กลุ่ม 

77//2/ 
1,755 

10,530,000.00             สกส จังหวัด 
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 วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด เพื่อเป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได ้

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

จ านวน 8,200 โครงการ ที่กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และเครือข่ายอาชีพ 

2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีแก่สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. เพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นใน
การบริ หารกิ จการของกลุ่ ม ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
2. เพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี
เครือข่ายในการประกอบอาชีพ 

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
2. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโครงการ/ 
ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีแก่
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกและ
ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. จั งหวัด/กรุ งเทพมหานคร จัดท าหลักสูตร/
ประสานงานวิทยากร และจัดเตรียมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยมีเนื้อหาวิชา
ได้แก่  
- การบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก 5 ก , การบริหาร
จัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล 
- เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้ประสบ
ความส าเร็จ 
- การวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 

เชิงปรมิาณ 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่ม
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการกิจการของกลุ่มอาชีพ 
2. มีเครือข่ายกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 77 จังหวัด 
3. มีแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 77 แผน 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมีความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพของตนเอง และบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายอาชีพอื่น ๆ ในพื้นที ่
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
- การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นกลุ่มอาชีพท่ียั่งยืน ฯลฯ 
เงื่อนไข : การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้พิจารณาจาก
ประเภทอาชีพเดียวกันเป็นล าดับแรก หากมีไม่ครบให้
พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 
5. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพสตรีแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
6. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมส่ง
กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้น 
7. จังหวัด รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการ
งบประมาณสตรีบันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้เป็น
ปัจจุบันพร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่มีงบประมาณเหลือ
จ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรี ภายใน 15 
วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
ด าเนินการ : ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 3,850 คน ประกอบด้วย 
1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยมื
เงินไปประกอบอาชีพ จ านวน 77 จังหวัด (จังหวัด 
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) จังหวัดละ 25 
กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมจังหวัดละ 50 คน  

3. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

1. เพื่อส่งเสริมช่องการตลาดของกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 

1.  กรมฯ จั ดสรรงบประมาณให้ กั บจั งหวั ด /
กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโครงการ/ขอ
อนุมัติด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
3.  จั งหวัด /กรุ ง เทพมหานคร ประ ชุมร่ วมกับ
คณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม ก าหนดรายละเอียด
กิจกรรม วางแผนการด าเนินงาน และพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  
4. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ด าเนินโครงการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับเครือข่ายในตลาดประชา
รัฐทั้ง 9 ประเภท หรือตลาดนัดชุมชนในอ าเภอ/
จังหวัด งานประเพณี งานจังหวัด เป็นต้น หรือตาม
สถานท่ีที่เหมาะสม จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มียอด
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมีประสบการณ์ เพิ่ มขึ้ นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ระหว่างกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
ผู้ประกอบการอื่น ๆ ในด้านปัจจัยการผลิต 
ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม และด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  กรอบการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม

อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับทราบ เช่น 
ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไวนิล รถประชาสัมพันธแ์ผ่นพับ ใบปลวิ 
สปอดโฆษณา  
 จัดเตรียมสถานที่ และตกแต่งร้านค้าของกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยระบุ ช่ือ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีและช่ือของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  
 ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงและจ าหน่ายต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
5. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ส่ง
กรมฯ ภายใน 15 วัน หลังด าเนินการแล้วเสร็จ  
ด าเนินการ : ระดับจังหวัด/กรุเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน  
ปี 2560 – 2563 รวมทั้งสิ้น 1,755 กลุ่ม 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี 
เป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา :  
 ผู้น าสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ายสตรีมีศักยภาพในการพัฒนาสตรี มีบทบาทน าทาง เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในชุมชน 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา :  
 1. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน จ านวน 
81,000 คน 
  2. กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ  
ในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 250 กลุ่ม/องค์กร 
แผนงาน : 
 1. พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี                              
 2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี   301,911,900.00               
1. จัดสรรเงินอุดหนุน จังหวัด 77 295,000,000.00             สกส. จังหวัด 

2. โครงการส่งเสริมเยาวสตรสีูผู่้น าสตรรีุ่นใหม่ รุ่น/วัน/คน 1/3/154 1,056,000.00             สกส.(ศก) ส่วนกลาง 
3. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับ
จังหวัด 

รุ่น/วัน/คน 1/2/2,095 5,855,900.00             สกส.(ศก) จังหวัด 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพเครือข่าย   24,528,000.00               
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
- ภาคใต้ จ านวน 42 คน 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 60 คน 
- ภาคกลาง จ านวน 78 คน 
- ภาคเหนือ จ านวน 51 คน 

รุ่น/วัน/คน 
 

รุ่น/วัน/คน 
รุ่น/วัน/คน 
รุ่น/วัน/คน 
รุ่น/วัน/คน 

4/3/231 
 

1/3/42 
1/3/60 
1/3/78 
1/3/51 

1,741,000.00 
 

339,000.00 
450,000.00 
559,000.00 
393,000.00 

            สกส.(ศก) ส่วนกลาง 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

รุ่น/วัน/คน 1/3/154 1,057,000.00             สกส.(ศก) ส่วนกลาง 

6. โครงการเพิ่มพูนทักษะเครือขา่ยอาชพีสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 

รุ่น/วัน/คน 1/3/154 1,054,000.00             สกส.(ศก) ส่วนกลาง 

7. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 

 
 
 

รุ่น/วัน/คน 
 
 

 
 
 

76/1/ 
26,340 

20,676,000.00 
 
 

17,560,000.00 
 

            สกส.(ศก)  
 
 

อ าเภอ 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

รุ่น/วัน/คน 71/1/ 
3,800 

3,116,000.00             สกส.(ศก) จังหวัด 
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  วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ   
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. จัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี
และส่งเสรมิการจดักิจกรรมของสตร ี

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

ผู้น าสตรไีด้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
จ านวน 81,000 คน 

2. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่น
ใหม่ 
 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมเยาวสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้น าสตรี
รุ่นใหม่ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ เยาวสตรีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
 

1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ 
ด าเนินการขออนุมัติโครงการ  
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/
เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมฯ/ จัดท า
แบบประเมิน 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการโดยบรรยายให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ฝึกปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร 
 ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 154 คน ประกอบด้วย 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น า
สตรีรุ่นใหม่ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาเยาวสตรี สตรี
และชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วัตถุประสงค์ ที่ ได้ ก าหนดไว้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  1. เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี

อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี จ านวน 77 คน (จ านวน 76 
จังหวัด จังหวัดละ 1 คน และกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 คน) 
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ/จังหวัดที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมาย จ านวน 76 คน 
(จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน) และนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน รวม 77 
คน 

 

3. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่น
ใหม่ระดับจังหวัด 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้น าสตรี
รุ่นใหม่ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ เยาวสตรีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
 

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณ และ
แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่
ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น า
สตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัดเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
3. จัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม 
เยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
4. ขออนุมัติด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่
ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวสตรี 
สู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่น
ใหม่ระดับจังหวัด 
เชิงคุณภาพ 
เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วัตถุประสงค์ ที่ ได้ ก าหนดไว้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  6. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงาน

สถานท่ี/ติดต่อวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
ผู้น าสตรีที่มีบทบาทดีเด่นในการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สตรีที่เข้าร่วมโครงการ Smart 
Lady ส ต รี ดี เ ด่ นประจ า ปี  ห รื อ สต รี ที่ ป ระสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและเป็นที่ยอมรับจาก
สังคม เป็นต้น/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรียม
เอกสารประกอบโครงการ 
7. ด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่น
ใหม่ระดับจังหวัด         
8. ประเมินผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรี 
สู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 
9. จังหวัด ส่งรายช่ือเยาวสตรีระดับจังหวัด ผลการ
ด าเนินงานและผลการประเมินโครงการส่งเสริม 
เยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ส่งกรมฯ  
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้น
โครงการ  
ด าเนินการ :  จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายหลกั : จ านวน 2,095 คน 
ประกอบด้วย 
1. เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ในพื้นที่จังหวัดที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี จ านวน 
1,795 คน (จ านวน 76 จังหวัด ) 
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอท่ีมีเยาวสตรีเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 300 คน (จ านวน 76 จังหวัด)  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค 

1 . เ พื่ อ ส รุ ป ผ ล แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีของทุกจังหวัดในภูมิภาค 
2 .  เพื่ อ ทราบปัญหา/อุ ปสรรค ในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในพื้นที ่ 
3. เพื่อให้คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาคได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท า
แผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้ นที่ และ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ของคณะท างานเครื อข่ าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
ให้สามารถน าไปด าเนินงานตามภารกิจของ
กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค 
2. เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
3. จัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค 
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค  
6. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงาน
สถานที่/ติดต่อวิทยากร/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 
7.  ด า เนิ น งาน โคร งการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ท าแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
พื้นที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ข อ ง
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลการด าเนินงาน
และสะท้ อนปัญหา/อุ ปสรรคในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในระดับพื้นท่ี 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่และ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ของคณะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค และมีข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่ เพื่อน าไป 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  8. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค เสนอผู้บริหาร 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมายหลกั : จ านวน 231 คน 
ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จ านวน 154 คน 
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง  แ ก้ ไ ข  
แนวทางการด า เนินงานขับเคลื่ อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์กับ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว้ 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย
ขั บ เ คลื่ อ นกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

1. เพื่อน าข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรคในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ของทั้ง 4 ภาค  
ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ส รุ ป เ ป็ น ข้ อ มู ล ผ ล 
การด าเนินงานน าไปประกอบการปรับปรุง 
แก้ไข แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
2. เสนอประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเครือข่าย
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
3. จัดท าแผนการด าเนินงานตามประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้สามารถ
ด า เนินงานตามภารกิจของกองทุน
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
 2. เพื่อจัดท าแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
พื้นที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีของคณะท างานเครือข่าย
ขั บ เคลื่ อนกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ  
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรไีด้อย่างมีประสทิธิภาพ              

4. ขออนุมัติด าเนินประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
6. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงาน
สถานที่/ติดต่อวิทยากร/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 
7.  ด า เนิ นการ โคร งการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ         
8. ประเมินผลการด าเนินการโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศเสนอผู้บริหาร 
 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ท าแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
พื้นที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ข อ ง
คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่และ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ของคณะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ และมีข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่ของทั้งประเทศ เพื่อ
น า ไปประกอบการปรับปรุ ง  แก้ ไข  
แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

กลุ่มเป้าหมายหลกั : จ านวน 154 คน  
ประกอบด้วย                                              
1. คณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
รวมจ านวน 77 คน     
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์กับ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว้ 

6. โครงการเพิ่มพูนทักษะเครือข่ายอาชีพ
ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี
ระดับประเทศ 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับเครือขา่ยอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ  
2. เพื่อให้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศถอดองค์
ความรู้ที่ได้รับและจัดท าแนวทางการส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการเพิ่มพูนทักษะเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ  
2. เสนอโครงการเพิ่มพูนทักษะเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
3. จัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการเพิ่มพูน
ทักษะเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ  
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการเพิ่มพูนทักษะเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ  
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการ เพิ่มพูนทักษะ
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 
6. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงาน
สถานที่/ติดต่อวิทยากร/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้ถอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีส่วนร่วมในการจัดท าแนวทางการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 
3. มีแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
พื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เพิ่มพูนทักษะ  
มีองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ 
และแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
พื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง น าไปแนะน า 
ส่งเสริมให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  7. ด าเนินโครงการเพิ่มพูนทักษะเครือข่ายอาชีพ

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
8. ประเมินผลการด าเนินโครงการเพิ่มพูนทักษะ
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ  
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มพูน
ทักษะเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ เสนอผู้บริหาร 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมายหลกั : จ านวน 154 คน  
ประกอบด้วย 
1. คณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน 
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน 

เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อ าเภอ 
 

1.  เพื่ อสร้ างความรู้  ความเข้ าใจในการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ  
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้
จังหวัด  
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
เชิงคุณภาพ 
กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้
สมาชิกได้รับประโยชน์จากกองทุน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด 

 3. จังหวัดมอบหมายให้อ าเภอด าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ  โดยมีเนื้อหาวิชา
ประกอบด้วย 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา  
และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน 
  การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงิน
อุดหนุน      
  การวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ต าบล/อ าเภอ ฯลฯ 
4. อ าเภอด าเนินโครงการฯ และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
ส่งให้จังหวัด ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้น 
 

พัฒนาบทบาทสตรี เพื่ อสร้ างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  5. จังหวัดรวบรวมผลการด าเนินโครงการของอ าเภอ

ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน  
6.  จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ด้วยโปรแกรม  “SARA” หัวข้อ จัดการ
งบประมาณสตรีบันทึกรายจ่าย งบบริหาร ให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่มีงบประมาณ
เหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

กิจกรรมที่  2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
1. จังหวัดขออนุมัติด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด 
 บทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
  การวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิก
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  การติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
   การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัด ฯลฯ 
3. จังหวัดสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 
15 วัน หลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
4. จังหวัด รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ด้วยโปรแกรม “SARA” หัวข้อ จัดการ
งบประมาณสตรีบันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่มีงบประมาณ
เหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ด าเนินการ :  อ าเภอ,จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายหลกั : จ านวน 30,140 คน 
ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่  1 เ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล/อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอละ 30 คน รวม
ทั้งสิ้น 26,340 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  กิจกรรมที่  2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด/คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบล จังหวัดละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 3,800 คน 
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ประเด็นการพัฒนาที่  3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
เป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา  :   
  บูรณาการท างานร่วมกันกับเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันปัญหาสตรี และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  :  
 1. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
จ านวน 15,000 ครัวเรือน 
 2. องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความต้องการของสตรีหรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี จ านวน 500 โครงการ 
แผนงาน :  
 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 2. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
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ประเด็นการพัฒนาที่  3  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนงาน : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี   9,149,800.00               
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมลูปัญหาของสตรรีะดบัจังหวัด 

รุ่น/วัน/คน 76/1/9,119 8,993,650.00             สกส.(นย) จังหวัด 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมลูปัญหาของสตรีกรุงเทพมหานคร 

รุ่น/วัน/คน 1/1/158 156,150.00             สกส.(นย) สกส. 
(อนุฯ กทม.) 
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   วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีระดับจังหวัด 

1. เพื่อวิเคราห์รูปแบบปัญหาของสตรีในแต่
ละพื้นท่ีเพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลรายจังหวัด 
2. เพื่ อ เ ช่ือมโยงและสร้าง เครือข่ ายใน 
การแก้ไขปัญหาของสตรีในแต่ละพื้นท่ี 
3. เป็นแหล่งเงินทุนในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาของสตรี 

1. กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณให้กับ
จังหวัด 
2. จังหวัด ขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาของ
สตรีระดับจังหวัด 
3. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลปัญหาของสตรีระดับจังหวัด 
4. จังหวัด ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย/หลักสูตร/
วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน 
การด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา
และรวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีระดับจังหวัด 
5. จังหวัด ด าเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีระดับ
จังหวัด 
6. จังหวัด ประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีระดับ
จังหวัด 
7. จังหวัด รวบรวมผลการวิเคราะห์ปัญหาของสตรีใน
แต่ละจังหวัดรวมทั้งผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีระดับจังหวัด ส่งกรมฯ 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสตรีในพื้นที่
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานข้อมูลปัญหาของสตรี 
3. จังหวัดมีฐานข้อมูลปัญหาสตรี จ านวน 
1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาคีสามารถน าฐานข้อมูลไป
เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง ดูแลและแก้ไข
ปัญหาของสตรี 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
ด าเนินการ :  จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายหลกั : จ านวน 9,119 คน 
ประกอบด้วย 
1. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด จ านวน 76 คน 
2. ผู้แทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
จ านวน 76 คน 
3. นักวิชาการพัฒนาชุมชนอ าเภอที่รับผิดชอบงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 878 คน 
4. ผู้แทนคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จ านวน 76 คน 
5. ผู้แทนคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรตี าบล/เทศบาล จ านวน 7,785 คน 
6. ภาคเีครือข่าย จ านวน 228 คน 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีกรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบปัญหาของสตรีในแต่
ละพื้นที่เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายในการ
แก้ ไ ขปัญหาของสตรี ในแต่ ละ เขตของ
กรุงเทพมหานคร 
3. เป็นแหล่งเงินทุนในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาของสตรี  

 

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้กับ
กรุงเทพมหานคร 
2. กรุ ง เทพมหานคร ขออนุมัติด า เนินงานตาม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลปัญหาของสตรีกรุงเทพมหานคร 
3. กรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีกรุงเทพมหานคร 
4. กรุงเทพมหานคร ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย/
หลักสูตร/วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจปัญหาสตรีในพื้นที่และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
เบื้องต้น 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานข้อมูลปัญหาสตรีของสตรี 
3. ส านักงานเลขานุการ อกส .กทม.  
มฐีานข้อมูลปัญหาสตรี จ านวน 1 เล่ม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
เพื่ อศึ กษาและรวบรวมข้อมู ลปัญหาของสตรี
กรุงเทพมหานคร 

5. กรุงเทพมหานคร ด าเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสตรี
กรุงเทพมหานคร 
6. กรุงเทพมหานคร ประเมินผลการด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ปัญหาของสตรีกรุงเทพมหานคร 
7. กรุงเทพมหานคร รวบรวมผลการวิเคราะห์ปัญหา
ของสตรีในแต่ละจังหวัด รวมทั้งผลการด าเนินงาน
และผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อศึ กษาและรวบรวมข้อมู ลปัญหาของสตรี
กรุงเทพมหานคร ส่งกรมฯ หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 
ด าเนินการ : กทม 
กลุ่มเป้าหมายหลกั : จ านวน 158 คน 
ประกอบด้วย 
1. ผู้แทนคณะท างานขับเคลื่อนฯ เขต จ านวน 50 
เขต ๆ ละ 2 คน จ านวน 100 คน 
2. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขต จ านวน 50 เขต ๆ ละ  
1 คน จ านวน 50 คน 
3. ผู้แทนส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร จ านวน  
2 คน 
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชนส านักงานเลขานุการ อกส.
กทม. จ านวน 6 คน 
 

เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาคีสามารถน าฐานข้อมูลปัญหา
สตรีไปเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง ดูแล
แก้ไขปัญหาสตรีในพื้นที ่
 
 

50 
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                  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ประเด็นการพัฒนา :   
         2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ  
   3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภาพการท างานในพื้นที่และบริหารกองทุน 
  4. กลไกในการบริหารงานในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา  :   
  การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด จ านวน 3.0000 คะแนน 
แผนงาน : 
 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ 
 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 3. พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนงาน : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ  7,099,000.00               
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รุ่น/วัน/คน 1/4/70 745,500.00             สกส. (อน.) ส่วนกลาง 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รุ่น/วัน/คน 1/5/295 3,183,100.00             สกส. (อน.) ส่วนกลาง 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ส าหรับพัฒนาการจังหวัด 

รุ่น/วัน/คน 1/3/76 783,000.00             สกส. (กม.) ส่วนกลาง 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนความรู้ด้าน
กฎหมายในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รุ่น/วัน/คน 2/3/154 2,387,400.00             สกส. (กม.) ส่วนกลาง 

แผนงาน : พัฒนาระบบสารสนเทศ   7,200,000.00               
5. โครงการค่าบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

ระบบ 1 200,000.00             สกส. (นย.) ส่วนกลาง 

6. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการรับช าระเงินของ
ลูกหน้ีกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (Sara Plus) 

ระบบ 1 7,000,000.00               สกส. (นย.) ส่วนกลาง 

แผนงาน : พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ         7,376,120.00               
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

รุ่น/วัน/คน 1/4/58 536,920.00             สกส. (นย.) ส่วนกลาง 

8. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปี 2564 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 
 

จังหวัด 
 

 
 

77 
 

6,839,200.00 
 

3,600,300.00 

            สกส.(ศก) 
 
 

จังหวัด 

56 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกส านกังานคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น  
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่น 

ส่วนกลาง 
 

กิจกรรม 

1 
 

1 

325,000.00 
 

2,913,900.00 

            สกส.(ศก) 
 

สกส.(ศก) 
 

ส่วนกลาง 
 

ส่วนกลาง 

แผนงาน : พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ   23,700,000.00                                                                         
9. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

โครงการ 1 13,800,000.00             สกส.(ศก) 
 

จังหวัด 

10. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

โครงการ 1 300,000.00             สกส.(ศก) 
 

สกส. 
(อนุฯ กทม.) 

11. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ 

โครงการ 1 9,600,000.00             สกส.(ศก) 
 

ส่วนกลาง 
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วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563 – 2565 และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
บัญชี 2564 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรของ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคน
เก่ง ดี มีความสุขและมีความรักความผูกพัน
ต่อองค์กร 

1. จัดท าโครงการ ก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการ 
ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานท่ีด าเนินการ/ประสานวิทยากรเตรียม
เนื้อหาเอกสารประกอบการประชุม/จัดท าแบบ
ประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ โดยบรรยายให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
ฝึกปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการพฒันาตนเองและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 70 คน ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและพนักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด รวม 20 คน 
2. ข้าราชการ พนักงานกองทุน และลูกจ้างช่ัวคราว 
ส่วนกลางและกทม. รวม 44 คน 
3. เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนา
ชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวม 6 คน 

เชิงปริมาณ 
มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแผนน าไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เป็นคนเก่ง ดี ความสุข และมี
ความรักความผูกพันต่อองค์กร และสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ตัวช้ีวัดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บรรลุตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางที่
ก าหนด 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดท าโครงการ ก าหนดการประชุมฯ 
ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสาน
วิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการ
ประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
 3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ โดย
บรรยายให้ความรู้  สร้างความเข้าใจงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝึกปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ตามโครงการเสนอผู้บริหาร  

ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 295 คน 
ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร (ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ) 
รวม 77 คน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  
ในการปฏิบั ติ ง านด้ านการ เ งินการคลั ง  
การบัญชีและพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับกองทุนฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผล
การประเมินทุนหมุนเวียนในภาพรวมไม่น้อย
กว่า 4.000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  2. พนักงานกองทุน 76 จังหวัด                

จ านวน 193 คน 
3. พนักงานกองทุนกรุงเทพมหานคร            
จ านวน 5 คน 
4. พนักงานกองทุน/ลูกจ้างช่ัวคราวส่วนกลาง  
จ านวน 20 คน 

 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ส าหรับพัฒนาการจังหวัด 

เพื่อให้พัฒนาการจังหวัด ในฐานะกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดและในฐานะเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจั งหวัด  มี ความรู้  ความ เข้ า ใจ ใน 
ข้ อ ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ติ ด ต า ม ห นี้   
การด าเนินคดีตามกฎหมาย และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับ
พื้นที่ มีหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ 
ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสาน
วิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการ
ประชุมจัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการ
ประชุม  
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ โดย
บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเหมาะสม 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ตามโครงการเสนอผู้บริหาร 
 

เชิงปริมาณ 
พัฒนาการจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ 
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามหนี้  
การด าเนินคดีตามกฎหมาย และความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 76 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถติดตาม
หนี้ค้างช าระและบริหารจัดการหนี้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
2. การด าเนินคดตีามกฎหมายของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรเีป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 76 คน  
ประกอบด้วย 
พัฒนาการจังหวัด/ตัวแทน จังหวัดละ 1 คน 
รวม 76 คน 

 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอ าเภอ พัฒนา
กร นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะกลไกส าคัญในการ
ขั บ เคลื่ อนและติ ดตาม การด า เนิ น ง าน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่มี
ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
ติดตามหนี้ การด าเนินคดีตามกฎหมาย และ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลดความ
เสี่ยงในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในระดับพื้นที่มีหลักเกณฑ์ และแนวทาง
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ 
ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสาน
วิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการ
ประชุม/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการ
ประชุม  
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ โดย
บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเหมาะสม 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ตามโครงการเสนอผู้บริหาร 
 

เชิงปริมาณ 
หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ความเข้าใจข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการติดตามหนี้ การด าเนินคดี
ตามกฎหมาย และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 318 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถติดตาม
หนี้ค้างช าระและบริหารจัดการหนี้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
2. การด าเนินคดีตามกฎหมายของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 154 คน 
ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จังหวัด/เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
จังหวัดละ 2 คน รวม 152 คน 
2. เจ้าหน้าที่ อกส.กทม. 2 คน 

 

5. โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
กองทุน 

1. เพื่อตรวจสอบปรับปรุงระบบงานและ
ฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 
2. เพื่อส ารองฐานข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1. จัดท าโครงการ ด า เนินการขออนุมัติ
โครงการ 
2. ขออนุมัติด าเนินการ/จัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงานและก าหนดราคากลางตาม
โครงการ/จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคา
กลาง 
4. ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและ
ราคากลางตามโครงการ 
5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประกอบด้วย 
4.5.1 ดูแลและแก้ไขปัญหาโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
(SARA) 
 

เชิงปริมาณ 
ระบบงานด้านเทคโนโลยี จ านวน 2 ระบบงาน 
และระบบฐานข้อมูล จ านวน 3 ฐานข้อมูล 
ได้รับการบ ารุงรักษาให้พร้อมส าหรับการใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบรหิารจดัการกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  1.  ดูแลและปรับปรุ ง โปรแกรมควบคุม 

XAMPP Control Panel ที่จัดการโปรแกรม
จัดการทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  (SARA)  ให้สามารถใช้งานได้อย่ า ง
ต่อเนื่อง   
2. ดูแลและปรับปรุงระบบปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง ดังนี ้ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับให้บริการ
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบ
จัดการฐานข้อมูล  
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับให้บริการ
โปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 
3. ตรวจสอบ แก้ไข ระบบฐานข้อมูล ซอฟแวร ์
MySQL Enterprise Edition 
4. ส ารองข้อมูลจากฐานข้อมูลกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยการก าหนดตารางการส ารอง
ข้อมูลประจ าสัปดาห์ ตลอด 1 ปี เพื่อท าการ
ส ารองข้อมูลฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
- ส ารองฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ  
- ส ารองฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ/ลูกหนี ้ 
- ส ารองฐานข้อมูลการรับช าระเงินที่เช่ือมโยง
กับระบบ Bill-Payment  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  5.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี โปรแกรม MySQL Enterprise 
Edition ที่เป็นตัวบริการฐานข้อมูลให้สามารถ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ
ไปด้วย  
- ฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ         
- ฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ/ลูกหนี ้ 
- ฐานข้อมูลการรับช าระเงินที่เช่ือมโยงกับ
ระบบ Bill-Payment  
4.5.2 ดูแลและแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ของ
ก อ ง ทุ น ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนให้มีความ
รวดเร็ว แสดงผลได้ถูกต้อง  
2. ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้กับระบบ
จั ด ก า ร เ นื้ อ ห า  ( Content Management 
System : CMS) ของเว็บไซต์กองทุน 
3.  เพิ่ ม รู ปแบบการแสดงผลของข้อมูล 
(Template) ที่ครอบคลุมทั้งระบบ  
4. จัดหา plugin/module ส่วนเสริมของ
ระบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบการลบไฟล์
ที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 1 ปี โดยอัตโนมตัิ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  5. ด าเนินการตั้งค่าให้ระบบเว็บไซต์เดิม

ท างานได้กับส่วนเสริมที่น ามาเพิ่มได้เป็น 
ปรกติ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการติดตั้ง 
4.6 จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อการ
ท างานของกองทุนฯได้ 
4.7 ป ร ับ ป ร ุง ช ่อ ง ท า ง ก า ร ต ิด ต ่อ ท า ง
เว็บไซต์ จัดท า FAQ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จ า ก ระบบงานสารสนเทศกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

 

6. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการรับ
ช าระเงินของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
(Sara Plus) 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล
แก่ลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการสนับสนุนข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ในการช าระเงินกองทุน 
3. ลดปริมาณการใช้เอกสารในการติดต่อ
ประสานงานและใช้ในการช าระเงินของ
สมาชิก/ลูกหนี้กองทุนฯ 
 

๑. ออกแบบพัฒนา Mobile Application 
รองรับการให้บริการ เชื่อมต่อระบบหลัก  
 ๒ .  พัฒนา ระบบกา ร ให้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล  
ผ่าน Social Media Mobile Application  
๓. ศึกษาระบบโปรกรมบริหารจัดการลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (SARA)  เดิม  
เพื่อออกแบบสร้าง ระบบเช่ือมต่อข้อมูล(API) 
เพื่อรองรับการบอกรับสมาชิก ติดตามสถานะ
ค าขอ ยอดเงินคงค้าง ยอดเงินและวันครบ
ก าหนดช าระ  
๔. ออกแบบพัฒนาปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้าง
เครื่องประมวลผลให้รองรับระบบที่พัฒนาขึ้น 
๕. ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานที่
สนับสนุนผู้ใช้งานทุกระดับ 
๖.  การรับประกันและดู แลบ ารุ งรั กษา
ระบบงาน 

เชิงปริมาณ  
มีระบบสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกหนี้   
ที่สามารถใช้งานได้ จ านวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ  
มีระบบสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกหนี้ ที่มี
ประสิทธิภาพในการท างาน สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

เป้าหมาย 
1. มีระบบที่สามารถสนับสนุนการให้บริการ 
แก่ลูกหนี้ อย่างทั่วถึงและเข้าถึงบริการได้
รวดเร็วและง่ายขึ้น สะดวกในการใช้งาน 
2. มีระบบที่รับช าระหนี้ผ่านการเช่ือมโยงกับ
ธนาคารได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และถูกต้อง 
3. มีระบบที่สามารถให้บริการข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน
ภายนอก น าไปใช้ประโยชน์ได ้

 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี  (พ.ศ. 
2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  
2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1. จัดท าโครงการ จัดท าก าหนดการประชุมฯ
ด าเนินการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสาน
วิทยากร/เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการ
ประชุมฯ/จัดท าแบบประเมิน 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการ
ประชุม4. ประชุมเจ้าหน้าที่ โครงการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
5 .ด าเนินการจัดประชุมโครงการโดยการ
บรรยายให้ความรู้ และประชุมกลุ่มย่อย 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอ
ผู้บริหาร 

เชิงปริมาณ 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะยาว 3 ปี  (พ.ศ. 
2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จ านวน 1 เล่ม 
2. แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1.  มี แผนปฏิบั ติ ราชการระยะยาว 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 
2. มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 58 คน 
ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ากลุม่งาน สพจ./สว.พช. จ านวน 33 
คน                 
2. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ./อกส.กทม. จ านวน             
12 คน 
3. ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กร จ านวน 4 
คน                    
4.  เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนกลาง จ านวน 5 คน 
5. เจ้าหน้าทีส่ านัก/กอง/ศูนย์ กรมการพัฒนา
ชุมชน จ านวน 4 คน 

 

8. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรี ประจ าปี 2564 
 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ดี เด่ นที่ มี ผลการปฏิ บั ติ ง าน 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที ่
 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร (จังหวัดและ
กรุงเทพมหานครด าเนินการ) 
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรร
งบประมาณให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
2. กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรดีีเด่นระดับจังหวัด และแจ้งให้
จังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบ เพื่อ
ด าเนินการคดัเลือกตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต ดีเด่นระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คณะ 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดี เด่น  
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 
กลุ่มอาชีพ 
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ
ดีเด่น จ านวน 76 แห่ง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  3. จั งหวัด/กรุ ง เทพมหานคร  ขออนุมั ติ

โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  ประจ าปี  2564 กิจกรรมที่  1 การ
คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดี เด่น
ระดับจังหวัด 
4. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ขออนุมัติด าเนิน
โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  ประจ าปี  2564 กิจกรรมที่  1 การ
คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดี เด่น
ระดับจังหวัด5.  จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
แต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดี เด่นระดับจังหวัด และ
ด า เ นิ นก า รคั ด เ ลื อ กต ามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก าหนด ดังนี้ 
กรณีจังหวัด ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 
ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ดังนี ้
  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา ดีเด่น 
  กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
  ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ดีเด่น 

4.  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ด้านการ
บริหารจัดการหนี้ดีเด่น จ านวน 10 จังหวัด 
และด้ านการบริหารจัดการงบประมาณ 
จ านวน 10 จังหวัด 
เชิงคุณภาพ 
1. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เกิดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ก าหนดไว้ 
2. กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ และส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด /
กรุงเทพมหานคร สามารถบริหารจัดการ
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  กรณีกรุงเทพมหานคร ด าเนินการคัดเลือก 

จ านวน 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล 
ดังนี ้
  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเขต ดีเด่น 
  กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ดีเด่น 
6. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดท าประกาศผล
การคัดเลือก และรายงานผลการคัดเลือก
พร้อมส าเนาประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือน
มิถุนายน 2563 
7. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มอบเงินรางวัล
ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภท คณะท างาน
ขับเคลื่อนต าบล/เทศบาล/เขต ดี เด่น และ
ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดีเด่น ใน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด /
กรุงเทพมหานคร หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็น
ว่ าเหมาะสม ยกเว้น ประเภทส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอ าเภอดีเด่น ให้น าเงินรางวัลไปใช้ส าหรับ
ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  บทบาทของคณะอนุกรรมการฯ หรือการ

พัฒนางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่                           
8. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานผู้ที่ได้รับ
รางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับ
จังหวัด เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมพิธีรับ
มอบโล่รางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชนในไตร
มาส 4 
9. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานผล
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย
โ ป ร แ ก ร ม  “ SARA”  หั ว ข้ อ  จั ด ก า ร
งบประมาณสตรีบันทึกรายจ่ายงบบริหาร ให้
เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่มี
งบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ 
กิ จกรรมที่  2 การคั ด เลื อกส า นั ก ง าน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ระดับจั งหวัดดี เด่น  
(กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการ) 
1. กรมการพัฒนาชุมชน ขออนุมัติด าเนิน
โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจ าปี 2564 กิจกรรมที่ 2 การ
คัดเลือกส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น   
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  2. กรมการพัฒนาชุมชน แต่งตั้งคณะท างาน

คัดเลือกส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ดีเด่น  
3. คณะท างานฯ จัดท าเกณฑ์การคัดเลือก
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น 
4. กรมการพัฒนาชุมชน จัดส่งเกณฑ์การ
คัดเลือกส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ทราบและด าเนนิการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. คณะท างานฯ คัดเลือกส านักงานเลขานกุาร
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น โดยพิจารณา
จากข้อมู ล ในโปรแกรม SARA ตลอดจน
เอกสารอื่น ๆ ที่สามารถบ่งช้ีถึงความส าเร็จ
หรือผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการงานของ
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ด้าน ๆ ละ 10 
รางวัล ได้แก่ 
  ด้านการบริหารจัดการหนี้ดีเด่น 
  ด้านการบริหารจัดการงบประมาณดีเด่น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  6. กรมการพัฒนาชุมชน จัดท าประกาศผลการ

คัดเลือกส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ดีเด่น และแจ้งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ทราบ 
 7. กรมการพัฒนาชุมชนโอนจัดสรร
งบประมาณเงินรางวัลให้จังหวัดที่ได้รับรางวัล
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น 
ส าหรับให้ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัดดีเด่น ได้น าไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบทบาทของ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด หรือพัฒนางานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัด 

กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่น (กรมการพัฒนาชุมชน
ด าเนินการ) 
1. กรมการพัฒนาชุมชน ขออนุมัติโครงการ
และขออนุมัติด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติ 
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2564 
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  2 .  กรมการพัฒนา ชุมชน  แจ้ ง จั งหวัด/

กรุงเทพมหานคร ประสานผู้ที่ได้รับรางวัลคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 
จ านวน 230 คน  ส านักงานเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัดดีเด่น จ านวน 20 คน และ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/พนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จั งหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน รวมทั้งสิ้น 
327 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 
2.1 ประชุมเ ชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
ความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่ 
2.2 พิธีรับมอบโล่รางวัลคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่น ประจ าปี 2564 
3. สรุป รายงานผลการด า เนินงานเสนอ
ผู้บริหาร  
ด าเนินการ :  จังหวัด, ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย :  
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร 
(จังหวัดและกรุงเทพมหานครด าเนินการ) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  กรณีจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 5 คน 
2. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
3.  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา 
 4. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
กรณีกรุ ง เทพมหานคร  กลุ่ ม เป้ าหมาย  
ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 
คน 
2.  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเขต 
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
กิ จ ก ร รมที่  2 การคั ด เ ลื อ กส า นั ก ง าน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี ระดับจั งหวัดดี เด่น  
(กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ส านกังาน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี
กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่น  
(กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 335 คน 
ประกอบด้วย 
1. ตัวแทนส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและตดิตาม 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ าเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 
76 คน 
2.  ตัวแทนคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา ดีเด่น ระดับจังหวัด จ านวน 76 
จังหวัด ๆ  ละ 1 คน และคณะท างานขับเคลือ่น
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต ดีเด่น จ านวน 
1 คน รวม 77 คน 
3. ตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ 
ละ 1 คน และกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 
รวม 77 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  4. ตัวแทนส านักงานเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการหนี้
ดีเด่น จ านวน 10 จังหวัด ๆ ละ 1 คน  
ด้านการบริหารจดัการงบประมาณดีเด่น 
จ านวน 10 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 20 คน 
5.  นั ก วิ ช า ก า ร พัฒน า ชุ ม ชน จั ง ห วั ด ที่
รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ 
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 
76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน และกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 คน รวม 77 คน 
6. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 8 คน 

 

9. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. เพื่อให้จังหวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ข อ ง
สาธารณชนครอบคลุมทั้งจังหวัดและสตรีใน
จังหวัดสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้น 
2.เพื่อให้จังหวัดมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 

1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
3.  จั งหวัดพิจารณาคัดเลือกและก าหนด
รูปแบบของสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
4. จังหวัดออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม 
5 .  จั ง ห วั ด ด า เนิ นการโครงการผลิ ตสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และพรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

เชิงปริมาณ 
1. จังหวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนใน
ระดับพื้นท่ีอย่างครอบคลุม 
2 .  จั งหวัดมี สื่ อ เผยแพร่ การด า เนิ นงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จักของ
สาธารณชน 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  6. ด าเนินการตามสัญญาจ้างฯ 

7. ด าเนินการโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ดังนี ้
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 
1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกประเภทของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น 
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ ์
 - จุลสารประชาสัมพันธ์ 
 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 - นิทรรศการ 
 - สื่อวีดีทัศน ์
 - สปอตวิทยุ ฯลฯ 
2. จังหวัดก าหนดรูปแบบของสื่อตามประเภท
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
3. จังหวัดออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม 
กรอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
 - การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

3. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าถึง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเสนอโครงการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และ
เงินอุดหนุนมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  - การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
- การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประเภทเงินทุนอุดหนุน 
 - กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
 - การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพื่อสตรี
ในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนของสตรี 
ให้ชีวิตใหม่แก่สตรี 
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี  
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนของสตรี 
เพื่อสตรี 
 - การช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
8. จังหวัดจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และจัดส่งรายงานฯ.
พร้อมตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ไฟล์ที่บันทึกในแผ่น CD/DVDให้กรมฯ 
ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
10. โครงการผลติสื่อประชาสมัพนัธ์การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 

1.  เ พื่ อ ใ ห้ ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี
กรุงเทพมหานครมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและสตรีใน
กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงการสนับสนุน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้น 
2 .  เ พื่ อ ใ ห้ ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี
กรุงเทพมหานครมีสื่อเผยแพร่การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 

2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ขออนุมัติด า เนินงานตามโครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
พิจารณาคัดเลือกและก าหนดรูปแบบของสื่อเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
4. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้เหมาะสม 
5. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6. ด าเนินการตามสัญญาจ้างฯ 
7. ด าเนินการโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี ้
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
พิจารณาคัดเลือกประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์  
เช่น 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครมีสื่อประชาสมัพันธ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชนในระดับพื้นท่ีครอบคลุม
ทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครมีสื่อเผยแพร่การ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรใีห้ดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น 
3.  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนมากขึ้น 
 

79 



  

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  - แผ่นพับประชาสัมพันธ ์

 - จุลสารประชาสัมพันธ์ 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 - นิทรรศการ 
 -  การจัดเสวนาเกี่ยวกับการเสริมสร้ าง
ภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ     
 - สื่อวีดีทัศน ์
 - สปอตวิทยุ ฯลฯ 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ก าหนดรูปแบบของสื่อตามประเภทเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสม 
กรอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
 - การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
 - การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
- การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประเภทเงินทุนอุดหนุน 
- กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพื่อสตรี

ในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนของสตรี 
ให้ชีวิตใหม่แก่สตรี 
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี  
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนของสตรี 
เพื่อสตรี 
 - การช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
8. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
9. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  และจัดส่งรายงานฯ .พร ้อม
ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ที่
บ ันทึกในแผ่น CD/DVDให ้กรมฯ ภายใน 
15 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการด าเนินการจ้าง
บ ริ ษั ท เ อกชน เพื่ อ เ ผยแพร่  ข้ อมู ล การ
ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาทิ
เช่น ความส าเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี โดยเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โดยด าเนินการ ดังน้ี 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
11. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

เพื่อจัดจ้างในการท าสื่อ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
สอดแทรกภารกิจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่ งพิมพ์  
เป็นต้น 

1. ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อน ามา
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
2. แต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ 
3. ประชุมคณะท างานเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
4. ออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลให้เหมาะสมกบั
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
5. ด าเนินการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กับ
บริษัทเอกชน 
6. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
7. การรายงานผลการด าเนินโครงการให้
ผู้บริหารได้รับทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย :  
กิจกรรมที่  1  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเผยแพรส่ือ่
ผ่านโทรทัศน์ จ านวน 20 ตอน 

เชิงปริมาณ 
มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 
เชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สามารถขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและความเข้มแข็งของชุมชน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
  กิจกรรมที่ 2 สื่อดิจิทัลเกี่ยวข้องกับกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ประเภทการตลาดแบบ
บอกต่อ (Viral Marketing) ในรูปแบบเชิง
ละครที่มีบทสนทนาพร้อมตัวแสดงเผยแพร่
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 
1 นาที เผยแพร่สื่อผ่านโทรทัศน์ จ านวน 8 
เรื่อง 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม "Inside Product By 
Thai Womenfund สญัจร" จ านวน 4 ครั้ง 
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