ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปี 2561

1. งบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง สิ้ น
2,214,346,200 บาท (สองพันสองร้อยสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จาแนกงบประมาณ ดังนี้
1 งบบุคลากร
1.1 ค่าลูกจ้างกองทุนฯ จานวน 26 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จานวน 207 อัตรา
2 งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- งานปรับปรุงสานักงาน
4 เงินทุนให้กู้/เงินอุดหนุน
4.1 เงินทุนหมุนเวียน
4.2 เงินอุดหนุน
แยกงบประมาณ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ประเภทงบประมาณ
ส่วนกลาง(สกส.)
(บาท)
1.งบบริหารจัดการกองทุน
188,988,000
1.1 งบบุคลากร
46,874,400
1.2 งบดาเนินงาน
47,251,900
- ค่าตอบแทน
619,200
- ค่าใช้สอย
44,224,700
- ค่าวัสดุ
1,304,000
- ค่าสาธารณูปโภค
1,104,000
1.3 งบลงทุน
10,061,700
1.4 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/
84,800,000
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
และนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. เงินอุดหนุน
3. เงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งสิ้น
188,988,000
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46,874,400
4,344,000
42,530,400
383,398,100
378,389,600
5,008,500
11,073,700
11,058,700
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,773,000,000 บาท
1,478,000,000 บาท
295,000,000 บาท

ส่วนภูมิภาค
(บาท)
252,358,200
251,346,200
32,411,120
184,324,580
30,706,000
3,904,500
1,012,000
-

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
441,346,200
46,874,400
298,598,100
33,030,320
228,549,280
32,010,000
5,008,500
11,073,700
84,800,000

295,000,000
1,478,000,000
2,025,358,200

295,000,000
1,478,000,000
2,214,346,200

2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุม ชน ได้ ก าหนดตั ว ชี้วั ดและค่ าเป้ าหมายตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 -2564 จ านวน 6 ตัว ชี้ วัด เพื่ อให้ บ รรลุ วิสั ยทั ศ น์
“เป็ น แหล่งทุ น ในการพั ฒ นาสตรีเพื่ อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ”
ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับ
การส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ

โครงการ

3,000

2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา

กลุ่ม

1,520

3. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ราย

54,000

4. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รบั การพัฒนาเป็น OTOP

ผลิตภัณฑ์

295

กลุ่ม

878

คะแนน

4

5. จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ให้การสนับสนุน
6. ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
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หน่วยงาน
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.

3. ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561
1. กรมการพัฒ นาชุมชนจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
2. จั ดทาแผนปฏิ บั ติการกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561 ให้ ส อดคล้ องกับ แผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับอนุมัติแผน
3. จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้งหน่วยงานในสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
ทราบและดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว
4. จังหวัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561
5. จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561
รายเดือน รายไตรมาส
6. ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี สรุ ป ผลการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบรายเดือน รายไตรมาส
7. ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี สรุ ป ผลการด าเนิ น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2561
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4. รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
สตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ :
1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ
1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
1.3 เพิ่มช่องทางการตลาด
1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดแผนงานและโครงการ :
1. โครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ
จานวน 3,000 โครงการ
2. กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา จานวน 1,520 กลุ่ม
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน

กลยุทธ์ : การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด
โครงการ

7,390

จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดละ 12,000,000
โครงการ
2,040
บาท
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคเหนือ : น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
ภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 20,000,000
โครงการ
2,200
บาท
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี
ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี
ภาคเหนือ : กาแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลาปาง สุโขทัย ตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม
ภาคใต้ : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี
จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดละ 30,000,000 บาท โครงการ
3,150
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
1,478,000,000.00
408,000,000.00

440,000,000.00

630,000,000.00

30

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
จังหวัด/กทม.

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี

กลยุทธ์ : พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่ม
อาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
(5.15)

รุ่น/วัน/คน

1/1/107

175,000.00

สกส.
(อนุฯ กทม.)

15,100,000.00

สกส. (ศพ.)

กลยุทธ์ : การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดว้ ยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ(11)
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดทาชุดนิทรรศการ
แบบพับเก็บได้
กิจกรรมที่ 3 ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อผ่าน
โทรทัศน์
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรม Inside Product By
Thai Womenfund สัญจร
4. บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร (5.14)

ครั้ง

1

10,000,000.00

ชุด

5

250,000.00

ครั้ง

1

1,350,000.00

ครั้ง

4

3,500,000.00

รุ่น/วัน/คน

6/1/2,038

3,163,000
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สกส. (ศพ.)

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
กลยุทธ์ : การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด

เพื่อเป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างงาน ดาเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา/องค์กรสตรีขอกู้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนด
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนุมัติ
3. จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานให้กรมทราบ

กลยุทธ์ : พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่สมาชิกกองทุน
กรุงเทพมหานคร
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 115 คน ได้แก่
1. ตัวแทนกลุ่มที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไปประกอบอาชีพ 50 เขตเขตละ 1 คน รวม 50 คน
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
50 เขต ๆ ละ 1 คน รวม 50 คน
3. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร จานวน 4 คน
4. นว.พช. อกส.กทม. 6 คน
5. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ จานวน 5 คน
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ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
จานวน 3,000 โครงการ
ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัตไิ ด้รับ
การส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ

1 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครมีการจัดทาแผนพัฒนา
อาชีพของสมาชิก

โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ : การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดว้ ยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดทาชุด
นิทรรศการแบบพับเก็บได้
กิจกรรมที่ 3 ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อผ่าน
โทรทัศน์
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรม Inside Product
By Thai Womenfund สัญจร

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ทดี่ ีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
สู่สาธารณชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ
กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีสู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสสู่ มาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี องค์กรสตรีทั่วประเทศ

.1 ดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อนามาจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
.2 ออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลให้เหมาะสมกับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
.3 ดาเนินการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตามช่องทาง
สื่อต่าง ๆ
5 ประเมินผลการดาเนินโครงการ

1. ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สู่สาธารณชน
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางที่
สามารถให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการ
ดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

ดาเนินการ : ส่วนกลาง
เป้าหมาย : ดาเนินการ 4 ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะและปากกาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 จัดทาชุดนิทรรศการ
ไตรมาสที่ 3 ผลิตสื่อผ่านโทรทัศน์
ไตรมาสที่ 4 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่
4. บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1.เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการบริหาร 1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
กรุงเทพมหานคร
จัดการหนี้แก่สมาชิกกองทุนกรุงเทพมหานคร 2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
2.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ชาระของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 2,038 คน ได้แก่
ลูกหนี้ค้างชาระ/ตัวแทนในแต่ละเขต จานวน 50เขต
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สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครที่มีหนี้ค้างชาระ
สามารถบริหารจัดการหนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถในการชาระเงินคืน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ :
จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ :
ผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 54,000 คน
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพสตรี
1. จัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการ
1,475
จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดละ 3,000,000 บาท
โครงการ
510
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคเหนือ : น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
ภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 4,000,000 บาท
โครงการ
440
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี
ภาคเหนือ : กาแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลาปาง สุโขทัย ตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม
ภาคใต้ : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี
จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดละ 5,000,000 บาท
โครงการ
525
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี

295,000,000.00
102,000,000.00

88,000,000.00

105,000,000.00

35

จังหวัด/สกส.

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค (5.11)
รุ่นที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคใต้)
รุ่นที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รุ่นที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคกลาง)
รุ่นที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคเหนือ)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ (5.12)

ครั้ง/คน

4/244

1,298,000.00

สกส. (ศพ.)

ครั้ง/วัน/คน

1/3/46

277,100.00

สกส. (ศพ.)

ครั้ง/วัน/คน

1/3/64

349,000.00

สกส. (ศพ.)

ครั้ง/วัน/คน

1/3/79

358,300.00

สกส. (ศพ.)

ครั้ง/วัน/คน

1/3/55

313,600.00

สกส. (ศพ.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/158

1,111,000.00

สกส. (ศพ.)
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วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพสตรี
1. จัดสรรเงินอุดหนุน

เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสตรี

ดาเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1. สมาชิกประเภทองค์กรสตรีขอรับการสนับสนุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนด
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนุมัติ
3. จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานให้กรมทราบ

ผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จานวน 54,000 คน

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะกรรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค
2.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค สามารถบริหาร
จัดการเครือข่าย และปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 244 คน ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาคจานวน 76 จังหวัด และ กทม. รวม 152 คน
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จังหวัด และ กทม. จานวน 76 คน
3.เจ้าหน้าที่โครงการ รุ่นละ 4 คน รวม 16 คน

๑ คณะทางานเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๒ คณะทางานเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค มีโอกาส
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การทางาน
ร่วมกัน

กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศ
2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 158 คน ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค จานวน 76 จังหวัด และ กทม. รวม 77 คน
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด และ กทม. จานวน 77 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 4 คน

๑ คณะทางานเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวม
ระดับประเทศ
2.เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเชื่อมโยงกับกลุม่ เครือข่ายในพื้นที่
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ :
1 จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP
2 จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน
กลยุทธ์ :
3.1 สร้างภาคีความร่วมมือ
3.2 พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย
3.3 กิจกรรมเครือข่าย
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ :
1 จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP จานวน 295 ผลิตภัณฑ์
2 จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน จานวน 878 กลุ่ม
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ : พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (6.3)
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
อาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอาเภอ (6.4)
3. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

รุ่น/วัน/คน

76/1/3,420

3,648,000.00

จังหวัด

รุ่น/วัน/คน

878/1/
36,876

26,340,000.00

อาเภอ

ไตรมาส

4

84,800,000.00

สกส.

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ : พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่
คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่ อให้ ค ณะกรรมการเครือ ข่ ายอาชี พ สมาชิ ก กองทุ น
พั ฒ นาบทบาทสตรี จังหวั ด จัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัตโิ ครงการ
3. จังหวัดของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม
ดาเนินการ : ส่วนจังหวัด จานวน 76 รุ่นๆ ละ
45 คน รวม 3,420 คน จานวน 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 45 คน
1. คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดละ 20 คน
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๑ คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ
และสามารถบริหารจัดการเครือข่ายฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2 คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีโอกาส
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการทางาน
ร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. ผู้แทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ในปี 2560 จานวน 22 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 3 คน
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการดาเนินงาน
1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
การส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการ
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
2. จังหวัดเสนอโครงการ /จัดสรรงบประมาณให้
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
อาเภอ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยมื เงินไป อาเภอดาเนินการ
บทบาทสตรีระดับอาเภอ
ประกอบอาชีพ
3. อาเภอขออนุมัตดิ าเนินการตามโครงการ
2 เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
4. อาเภอสรุป รายงานผลการดาเนินงานตามลาดับ
บทบาทสตรีระดับอาเภอจัดทาแผนปฏิบัติการในการ
ดาเนินการ : ระดับอาเภอ
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ จานวน 878 รุ่น/ 36,876 คน/ 1 วัน(รุ่นละ 43
ให้สอดคล้องกับเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
คน) ไตรมาสที่ 2
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 42 คน
1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้กยู้ ืมเงิน
ไปประกอบอาชีพจานวน 20 กลุม่ ๆ ละ 2 คน
รวม 40 คน
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 2 คน
3. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อน เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุน
1. จัดทากรอบการใช้จ่ายงบขับเคลื่อนฯ
งานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตาม
2. เสนอโครงการให้ คกส.พิจารณาอนุมัติ
พัฒนาบทบาทสตรี
ที่ผู้บริหารกองทุน/คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
3. ขออนุมัติโครงการ/จัดสรรให้หน่วยงานที่
บทบาทสตรีอนุมตั ิ
เกี่ยวข้อง
4. ขออนุมัติดาเนินการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุป ประเมินผล รายงานให้ คกส.ทราบ
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ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

1. มีเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอาเภอ
2 เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอาเภอสามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้ความรู้เรื่องอาชีพแก่สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้
3. เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีสามารถส่งเสริมให้กลุม่ อาชีพ
ของสมาชิก ได้สมัครขึ้นทะเบียน OTOP

1. จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน จานวน
878 กลุ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ :
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
กลยุทธ์ :
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ :
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ค่าคะแนน ระดับ 4
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เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและ
บัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี (5.1)
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพพนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.4)
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(หัวหน้ากลุ่มงาน/จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด) (5.5)
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาเภอเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี (5.6)
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอาเภอ (6.1)

รุ่น/วัน/คน

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

1/3/166

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
สกส. (อน.)

1,315,000.00
รุ่น/วัน/คน

1/3/212

สกส. (อน.)
1,572,000.00

รุ่น/วัน/คน

1/3/172
1,217,000.00

รุ่น/วัน/คน

1/3/148
1,066,000.00

รุ่น/วัน/คน

76/1/
6,374

5,531,900.00

สกส. (กม.)
สกส. (กม.)
จังหวัด

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่สาหรับสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี (5.9)
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (7)

รุ่น/วัน/คน

1/3/65

สกส. (นย.)
634,400.00

ระบบ

1

สกส. (นย.)
500,000.00

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทารายงาน
การเงินประจาปี พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี (5.2)

รุ่น/วัน/คน

1/3/92

สกส. (อน.)
736,400.00
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ทบทวนและขับเคลือ่ น
กิจกรรม/คน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล(5.3)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ กิจกรรม/คน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปี พ.ศ.2561
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่ นแผน
กิจกรรม/คน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2561
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุน
รุ่น/วัน/คน
หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.7)
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ รุ่น/วัน/คน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.8)
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการ
รุ่น/วัน/คน
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปี (5.10)
13. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
รุ่น/วัน/คน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล (6.2)
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานขับเคลื่อน
รุ่น/วัน/คน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (6.5)
15. จัดทาคู่มือการดาเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เล่ม
สาหรับคณะอนุกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ เฉลี่ยเล่มละ
50 บาท (10.1)
16. จัดทาคู่มือการดาเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เล่ม
สาหรับคณะทางานขับเคลือ่ นระดับต่าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป เฉลี่ยเล่มละ 30 บาท (10.2)

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

2/70

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
สกส. (อน.)

840,000.00
1/70

สกส. (อน.)
397,800.00

1/70

สกส. (อน.)
442,200.00

1/2/178

สกส. (นย.)
873,000.00

1/2/50

สกส. (นย.)
200,000.00

1/2/20

สกส. (นย.)
54,540.00

76/1/
2,778
878/1/
89,411

จังหวัด
2,479,500.00
อาเภอ
42,568,980.00

15,000

สกส. (กม.)
750,000.00

25,000

สกส. (กม.)
750,000.00
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน และประเมินผล
ทุนหมุนเวียน (12)
18. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส. (13)
19. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (5.13)

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
ไตรมาส

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

4

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
สกส. (นย.)

1,000,000.00
หลักสูตร

4

สกส. (อน.)
60,000.00

รุ่น/วัน/คน

6/1/665

1,013,000.00
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สกส. (กทม.)

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
และบัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1.เพื่อให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
มีความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ชดั เจน
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชีมีความรู้ด้านการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชี การปรับปรุงบัญชี ที่ชัดเจน
ถูกต้อง สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางวิธกี ารพัฒนางาน

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่การเงินฯ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และมีความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การ
ปรับปรุงบัญชีที่ชัดเจนและถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 166 คน ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่การเงินฯของ สพจ. จานวน 76 จังหวัด
2.เจ้าหน้าที่การเงินฯ คกสจ. จานวน 76 จังหวัด
3.เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง+กทม.+ผู้สังเกตการณ์ รวม 9 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน
ร้อยละ 80 ของพนักงานกองทุนมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 212 คน ได้แก่
1.พนักงานกองทุน 77 จังหวัด จานวน 198 คน
2.เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 10 คน
3.ผู้สังเกตการณ์ จานวน 4 คน (ผู้อานวยการทุกกลุ่มงาน)
1.เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ สพจ.
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ด้านกฎหมายในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้
ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดทาง
สตรี (หัวหน้ากลุ่มงาน/จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด)
ละเมิดของเจ้าหน้าที่การติดตามหนี้และการ
ดาเนินคดี
2.ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองทุน

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 172 คน
1.หัวหน้ากลุ่มงานผู้รับผิดชอบงานกองทุน 76 คน
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ร้อยละ 80 ของหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่
สพจ.รับผิดชอบงานกองทุนที่เข้าร่วมประชุมฯ
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อ
กฎหมาย เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

2.เจ้าหน้าที่ สพจ. 76 คน
3.ผอ.กลุ่ม/จนท.สกส. 14 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการและ พขร. 6 คน

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอาเภอ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอาเภอ

1.เพื่อให้พัฒนาการอาเภอมีความรู้ ความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่การติดตามหนี้และการดาเนินคดี
2.ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองทุน
3.พัฒนาการอาเภอในฐานะเลขานุการ
อกส.อ.มีหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อาเภอ มีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัตโิ ครงการ
3. จังหวัดของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม
ดาเนินการ : ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 6,374 คน ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 878 อาเภอ
อาเภอ ๆ ละ 7 คน รวม 6,146 คน
2. เจ้าหน้าที่โครงการ 76 จังหวัด ๆ ละ 3 คน
รวม 228 คน

ร้อยละ 80 ของพัฒนาการอาเภอที่เข้าร่วม
ประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มเป้าหมาย : 148 คน
1.พัฒนาการอาเภอ จังหวัดขนาดเล็ก 1 คน รวม 35 คน
2.พัฒนาการอาเภอ จังหวัดขนาดกลาง จานวน 2 คน รวม
44 คน
3.พัฒนาการอาเภอ จังหวัดขนาดใหญ่ยกเว้น กทม
จานวน 3 คน รวม 57 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการ 6 คน 5. จนท.ส่วนกลาง 8 คน
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1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอาเภอ สามารถพิจารณา
กลั่นกรองโครงการของสมชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุน
2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่สาหรับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดยุคใหม่
สาหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. เพื่อให้เพิ่มช่องทางการตลาดonline

7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ 1.เพื่อจัดทาฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(KM) ในระบบ
online
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาหาความรู้ด้าน
อาชีพ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

1. ประชาสัมพันธ์โดยการรับสมัครผูส้ นใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม คัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
2. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
3. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
5. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 60 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ประกอบการหญิง (สมาชิกกองทุนฯ)
จานวน 50 คน
2. เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนกลาง จานวน 5 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

1. มีนักการตลาด online รุ่นใหม่
จานวน 65 คน
2. มีช่องทางการตลาด online
เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่การเงินฯ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทารายงานการเงินสามารถจัดทา
รายงานการเงิน ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และลดข้อสังเกต
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้

1. มีระบบฐานข้อมูลการจัดการองค์
ความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
online จานวน 1 ระบบ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทารายงาน
การเงินประจาปี พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทารายงานด้าน
การเงินและบัญชีของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกีย่ วกับการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 92 คน ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่การเงินฯ คกส.จ. จานวน 76 จังหวัด
2.เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง+กทม.+ผูส้ งั เกตการณ์
รวม 10 คน
3.เจ้าหน้าที่โครงการ 6คน
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ทบทวนและขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล ให้มีความสมบูรณ์สามารถ
บุคคล ประจาปี พ.ศ.2561
ใช้เป็นเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่ นแผน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดเป็น
งบประมาณ 2561

รูปธรรม

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
แผนยุทศาสตร์มีความสมบูรณ์สามารถใช้
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
เป็นเครือ่ งมือบริหารทรัพยากรบุคคลได้
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 70 คน ได้แก่
1.ข้าราชการ จานวน 21 คน
2.เจ้าหน้าที่กองทุนส่วนกลาง+กทม. จานวน 40 คน
3.เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่+สถาบันพัฒนาชุมชนฯ
จานวน 4 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยบุคลากร
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
เก่ง ดี มีความสุขในการทางานและมี
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ความผูกพันต่อองค์กร
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 70 คน ได้แก่
1.ข้าราชการ จานวน 21 คน
2.เจ้าหน้าที่กองทุนส่วนกลาง+กทม. จานวน 40 คน
3.เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่+สถาบันพัฒนาชุมชนฯ
จานวน 4 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล
ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัดและส่วนกลาง ให้
สามารถดาเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ ในกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี
2561 ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. กลุ่มเป้าหมาย สามารถถ่ายทอดกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน
ประจาปีบญ
ั ชี 2561 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ปี 2560 – 2564 ประจาปี
งบประมาณ 2560

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 178 คน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ
จานวน 77 จังหวัด
2. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(นักจัดการงานทั่วไป) จานวน 77 จังหวัด
2. ผู้บริหาร + เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จานวน 18 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 6 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 50 คน ประกอบด้วย
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ. /นว.พช.จังหวัด
จานวน 8 คน
2. ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ. จานวน 8 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานภายนอก จานวน 10 คน
4. ผู้บริหาร /เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่
กองทุน 20 คน
5. เจ้าหน้าที่โครงการ 4 คน
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1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ ในกระบวนการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2560 -2564
2. ได้ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปี

เพื่อจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2561

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 20 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร /เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่
กองทุน 17 คน
2. เจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน

13. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล
จัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลแก่กลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ
3. จังหวัดของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม

ดาเนินการ : ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 2,778 คน ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
76 จังหวัด ๆ ละ 11 คน รวม 836 คน
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ 878 อาเภอ ๆ
ละ 2 คน รวม 1,756 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 76 จังหวัด รวม 186 คน
- จังหวัดที่มี 1 - 10 อาเภอ รวม 42 จังหวัดๆ
ละ 2 คน = 84 คน
- จังหวัดที่มี 11 อาเภอขึ้นไป รวม 34 จังหวัดๆ
ละ 3 คน = 102 คน
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ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
มีเอกสารสรุปผลการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2561

จานวน 100 เล่ม

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
กองทุนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตาบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และ
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ
3. จังหวัดของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่เข้าร่วมประชุมฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาเนินการ : ระดับอาเภอ
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 89,411คน ได้แก่
1. คณะทางานขับเคลื่อนตาบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
จานวน 7,800 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวม 15,600 คน
2. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้านชุมชนละ 1 คน รวม 72,055 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 878 อาเภอ ๆ ละ 2 คน
รวม 1,756 คน

15. จัดทาคู่มือการดาเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี สาหรับคณะอนุกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ เฉลี่ยเล่ม
ละ 50 บาท

เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับต่างๆ และ
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการหลังศาล
พิพากษาแล้ว

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

16. จัดทาคู่มือการดาเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี สาหรับคณะทางานขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป เฉลี่ยเล่มละ 30 บาท

เพื่อให้คณะทางานขับเคลื่อนระดับต่างๆ และ 1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
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คณะอนุกรรมการระดับต่างๆ มีคมู่ ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน จานวน
15,000 เล่ม

คณะทางานขับเคลื่อนระดับต่างๆ มีคู่มือ
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
กองทุนฯ จานวน 25,000 เล่ม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน และ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของการ
พัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุน
หมุนเวียน ปี 2561

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมของ ตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียนปี
การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน 2561 บรรลุตัวชี้วัด
ปี 2561
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

18. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส.

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกส.

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง

บุคลากรของ สกส. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และสามารถนาความรู้ทไี่ ด้จาก
การฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 665 คน ได้แก่
1. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขต 50 เขต
2. นักพัฒนาสังคมสานักงานเขต 50 เขต
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน ต่อรุ่น 6 รุ่น

ร้อยละ 80 คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเขต มีความรู้
ความสามารถในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
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