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คำ�นำ�
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน บริหารภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมตั ิ
แผนการด�ำเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 3,692,594,200 บาท
(สามพันหกร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
เอกสารแนวทางการด�ำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด�ำเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ สนับสนุนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�ำเภอ ใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2560 เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ กิจกรรม/
โครงการ
								ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พฤศจิกายน 2559
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ส่วนที่

1

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1.1 ที่มา
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ดำ�เนินการในระยะแรกภายใต้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรี ดูแลปัญหาและเยียวยาสตรี การคุม้ ครอง
และพิทักษ์สิทธิสตรี การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี และเพื่อสนับสนุนโครงการแก้
ปัญหาและพัฒนาสตรีทุกระดับ และให้มีสำ�นักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.)
อยู่ในสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำ�นักนายกรัฐมนตรี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และสำ�นักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) ไปอยูก่ รมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าควรดำ�เนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอ่ ไป
หรือยุบรวมกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา และเสนอต่อรองหัวหน้า
คสช. หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระทรวงการยุติธรรม คสช. เห็นควรดำ�เนินการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอ่ ไป โดยควรเพิม่ เป็นภารกิจให้กบั กรมการพัฒนาชุมชนในการยกระดับศักยภาพ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีให้เป็นพลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ และให้ตั้งเป็นหน่วยงานภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายกรัฐมนตรี เห็นชอบในแนวทางการดำ�เนินการโอนย้าย กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และสำ�นักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) ไปอยู่ที่กรมการ
พัฒนาชุมชน ตามมติ คสช. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ตามที่สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำ�เนินการเสนอขอจัดตัง้ กองทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เดียวกับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่
2. เมื่อการจัดตั้งกองทุนในกรมการพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ ให้กระทรวงการคลังดำ�เนินการตาม
พระราชบัญญัติให้อำ�นาจกระทรวงการคลัง รวมหรือยุบเลิกกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 เพื่อโอนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มารวมกับกองทุนทีก่ รมการพัฒนาชุมชนจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ดงั กล่าวต่อไป
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเพิ่มเติมว่า  “ระมัดระวังข้อขัดแย้ง ให้ระบุวา 
่ กองทุนดังกล่าว
เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งสตรีและผู้อื่นได้ทั้ง 2 ภารกิจ จัดสัดส่วนกองทุนให้เหมาะสม”
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น ในกรมการ
พัฒนาชุมชน และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) รับความเห็นของสำ�นักงบประมาณ และสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำ�เนินการ ดังนี้
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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- สำ�นักงบประมาณ เห็นว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่มีอยู่เดิมแต่ขอจัดตั้งใหม่
เพื่อรองรับการดำ�เนินงานตามกฎหมายหรือนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)/ นโยบายรัฐบาล
จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
- สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่า เมื่อมีการจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียนแล้ว หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทุนหมุนเวียนควรให้ความสำ�คัญกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
และบุคลากร ให้มคี วามเหมาะสมและพอเพียงในการปฏิบตั งิ าน ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้มคี วามคล่องตัว
และสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบ รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยคำ�นึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำ�นวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และ
ตั้งสำ�นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) เป็นหน่วยงานภายในระดับสำ�นัก คำ�สั่งที่ 618/2558 ลงวันที่
24 กันยายน 2558 ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มนโยบายและพัฒนากองทุน และกลุ่มกฎหมาย
มีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 8 อัตรา
ให้สำ�นักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกสพ.) อยูใ่ นกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558) โดยให้สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโอนบรรดากิจการใด ๆ ที่สำ�นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำ�เนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสำ�นักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ ไปเป็นของกรมการพัฒนาชุมชน ทัง้ นี้ กรมการพัฒนาชุมชนมีคำ�สัง่ จัดตัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ตามคำ�สั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 828/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดย
เป็นส่วนราชการภายในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ระดับสำ�นัก เรียกโดยย่อว่า “สกพส.” ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มนโยบายและพัฒนากองทุน และกลุ่มกฎหมาย
กรมการพัฒนาชุมชน เสนอกระทรวงการคลังควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำ�นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2558 และกระทรวงการคลังเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เห็นชอบเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2559
ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อมากระทรวงการคลังเสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม
2559 เพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการควบรวมกองทุนฯ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความเร่งด่วนเนื่องจาก ภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องมีการ
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำ�เนินภารกิจดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมการพัฒนาชุมชนต้อง
ใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 กองทุนฯ มีสถานะการเงิน จำ�นวน 2,258,486,681.43 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านสีแ่ สนแปดหมืน่
หกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้สรุปสาระสำ�คัญ ข้อเท็จจริง เสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
“คสช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ให้โอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำ�นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ไปอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน และปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนา
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

บทบาทสตรีขนึ้ ใหม่ ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์
เช่นเดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินภารกิจ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไปตามมติ คสช. และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรของกองทุน
ที่มีอยู่ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ�าเป็น
ต้องด�าเนินการรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นทุนเดียวกันโดยเร็ว”
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส�านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าเป็น
ทุนหมุนเวียนเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลควบรวมตั้งแต่วันแรกของเดือน ถัดจากเดือนที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการควบรวมกองทุนฯ เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการสะสางบัญชีและการ
นับวันเริ่มต้นของรอบบัญชีกองทุนหลังควบรวม
จากมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว จึงมีผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมการพัฒนา
ชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่
พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนทีค่ งอยูภ่ ายหลังการควบรวม ทุนหมุนเวียน หรือ
ของทุนหมุนเวียนใหม่ เว้นแต่ในกรณีทท่ี นุ หมุนเวียนใดจัดตัง้ ขึน้ โดยกฎหมายเฉพาะ ให้ดา� เนินการยกเลิกหรือแก้ไข
เพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ รวมทุนหมุนเวียนนัน้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

ความเปนมา
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร� โดย สลน. (สกพส.)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร� โดย พช. (สกส.)

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2555
โดย สลน. และ พม. ดำเนินการในระยะแรก
ภายใตระเบียบ สลน. วาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตร� พ.ศ.2555
ฉบับที่ 2 3 และ 4
คภส. มีมติใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทำหนาที่เปน
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร�แหงชาติ (มติ คภส. 25 ต.ค. 56)

ครม. มีมติเมื่อ 23 มิ.ย. 58 ใหจัดตั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร� ในกรมการพัฒนาชุมชน
กรมฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 2559 (100 ลานบาท)

คสช. มีมติเมื่อ 29 ต.ค. 57 เห็นชอบใหโอนยายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร�และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาแหงชาติ (สกพส.)
ไปอยูที่กรมการพัฒนาชุมชน
ให สคพส. อยูในกรมการพัฒนาชุมชน
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร� วาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 16 ต.ค. 58)

กรมฯ เสนอขอควบรวมกองทุนฯ
ตอกระทรวงการคลัง (5 พ.ย. 58)

มติ ครม.
12 เม.ย. 59
ใหควบรวม
กองทุน

มีผล 1 พ.ค. 59

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร�
กรมการพัฒนาชุมชน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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1.2 โครงสร้�งก�รบริห�รง�นและอัตร�กำ�ลังของกองทุนพัฒน�บทบ�ทสตรี
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐทีม่ ที นุ หมุนเวียนที่ไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลก�าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก�าลังของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
โครงสรางการบร�หารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการบร�หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�

คณะอนุกรรมการบร�หารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร�กรุงเทพมหานคร

ผูอำนวยการ
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�

คณะอนุกรรมการบร�หารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร�ระดับจังหวัด
สวนภูมิภาค

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บร�หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�
กรุงเทพมหานคร

กลุมอำนวยการ

งานอำนวยการและ
บร�หารทั่วไป

งานการเง�น
และบัญชี

สำนักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบร�หารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร�ระดับจังหวัด

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

งานยุทธศาสตร
แผนงานและโครงการ

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน

งานสงเสร�ม
และพัฒนาศักยภาพ

กลุมกฎหมาย

งานเคร�อขาย
สัมพันธ

อัตรำก�ำลัง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอัตราก�าลัง 499 อัตรา ประกอบด้วย
1) ส�านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอัตราก�าลัง รวม 73 อัตรา ดังนี้
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จ�ำนวน 1 อัตรำ
ข้ำรำชกำร (เต็มเวลำ)
จ�ำนวน 37 อัตรำ
พนักงำนกองทุน (ระดับปริญญำตรี/ปวส.)
จ�ำนวน 9 อัตรำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
จ�านวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ�านวน 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ
จ�านวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ
จ�านวน 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จ�านวน 2 อัตรา
นิติกร
จ�านวน 2 อัตรา
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				ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จำ�นวน 26 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
จำ�นวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำ�นวน 2 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป
จำ�นวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
จำ�นวน 3 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำ�นวน 5 อัตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำ�นวน 3 อัตรา
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จำ�นวน 6 อัตรา
นิติกร
จำ�นวน 3 อัตรา
2) สำ�นักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
มีอัตรากำ�ลัง ดังนี้
				พนักงานกองทุน (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จำ�นวน 5
อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป
จำ�นวน 2 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
จำ�นวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
จำ�นวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำ�นวน 1 อัตรา
3) สำ�นักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
มีอัตรากำ�ลัง ดังนี้
				ข้าราชการ (บางเวลา)
จำ�นวน 228 อัตรา
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จำ�นวน 76 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำ�นวน 76 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
จำ�นวน 76 อัตรา
				พนักงานกองทุน (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จำ�นวน 193 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
จำ�นวน 76 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป
จำ�นวน 76 อัตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำ�นวน 41 อัตรา
1.3 สำ�นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้กองทุนมีสำ�นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียกโดยย่อว่า “สกส.” โดยมีโครงสร้าง
การบริหารงาน กรอบอัตรากำ�ลัง และเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหารกำ�หนด ภายใต้
หลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกำ�หนด

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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ส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
(2) ด�าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทุน
(4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทุน
(5) ด�าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกองทุน
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานกองทุน
(7) รวบรวมและจัดท�าระบบฐานข้อมูลการด�าเนินงานกองทุน
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ให้ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นส�านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด และส�านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นส�านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ให้สา� นักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ เป็นส�านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการ
ด�าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�าเภอ
จัดตั้งส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เพือ่ ให้การด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
กรมการพัฒนาชุมชนได้ยกเลิกค�าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการจัดตั้งส�านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(ค�าสั่งที่ 618/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558) และค�าสัง่ จัดตัง้ ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ (ค�าสัง่ ที่ 828/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) และจัดตัง้ ส่วนราชการภายใน ระดับส�านัก ชือ่ “ส�านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เรียกชือ่ ย่อว่า “สกส.” (ค�าสัง่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 368/2559 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559)
โครงสร้ำงส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร� (สกส.)
ผูอำนวยการ
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 18
กลุมอำนวยการ 28

งานอำนวยการและ
บร�หารทั่วไป
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งานยุทธศาสตร 10
แผนงานและโครงการ
งานการเง�น
และบัญชี
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กลุมกฏหมาย 9

งานพัฒนาระบบ 7
เทคโนโลยี

กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 22

งานสงเสร�ม
และพัฒนาศักยภาพ

14
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

12

งานเคร�อขาย
สัมพันธ

9

ส่วนที่

2

การจัดทำ�แผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1 ที่มาของแหล่งงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน ฯลฯ จาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ (สกพส.) ได้ดำ�เนินการปิดบัญชีกองทุนฯ (เดิม) และส่งมอบงานจากสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้
กรมการพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ประชุม
มีมติมอบฝ่ายเลขาฯ แจ้งสำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด นำ�เงินในบัญชีกองทุนฯ ทั้งบัญชีเงินฝาก
คลังและบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนฯ โอนเข้าบัญชีกองทุนฯ ของส่วนกลางทั้งหมด สรุปจำ�นวนเงิน และ
ทรัพย์สินของกองทุนฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559) รวมทัง้ สิน้ 8,987,048,220.60 บาท (แปดพันเก้าร้อย
แปดสิบเจ็ดล้านสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) แบ่งเป็น
1. เงินในบัญชีเงินฝากคลังกองทุนฯ (สกส.)
2,385,311,555.79 บาท
2. เงินในบัญชีเงินฝากคลังกรมฯ
3,706,550,433.33 บาท
(ได้จากกองทุนฯ ทุกจังหวัดโอนกลับคืนเข้าบัญชีเงินฝากคลังกรมฯ)
3. เงินที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง
58,962,438.28 บาท
(เงินที่อยู่ระหว่างการ Clearing ระบบฝากธนาคาร กับบัญชีเงินฝากคลัง
และเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารกองทุนฯ (ใหม่) รอโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง)
รวมยอดเงินในบัญชีเงินฝากคลังฯ 6,150,824,427.40 บาท
4. สินทรัพย์จากการควบรวมกองทุนฯ (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)
2,836,223,793.21 บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างผ่อนชำ�ระคืนเงินกู้
2,817,281,908.03 บาท
- ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โปรแกรมคอมฯ) และสินทรัพย์อื่น ๆ
18,941,885.18 บาท
* งบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)
ที่คงเหลือและกันไว้
จำ�นวน 22,252,555.37 บาท
* ดังนั้น กระแสเงินสดที่นำ�ไปจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำ�นวน 6,128,571,872.03 บาท
(หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสตางค์)
2.2 ประมาณการรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 อนุมัติแผนการ
ดำ�เนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จำ�นวน 3,692,594,200 บาท (สามพันหกร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) และ
กระทรวงการคลัง อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำ�นวน 3,692,594,200 บาท (สามพันหกร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2559)
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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ซึ่งมีรายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างกองทุนฯ จำ�นวน 26 อัตรา
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จำ�นวน 207 อัตรา
2. งบดำ�เนินการ
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค

หน่วย : บาท

จำ�นวนเงิน
47,718,720.00
844,320.00
4,344,000.00
42,530,400.00
375,090,420.00
367,586,220.00
7,504,200.00

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- งานปรับปรุงสำ�นักงาน/ห้องทำ�งาน
4. เงินให้กู้/เงินอุดหนุน
4.1 เงินทุนหมุนเวียน
4.2 เงินอุดหนุน

18,785,060.00
14,664,060.00
4,121,000.00
3,251,000,000.00
2,956,000,000.00
295,000,000.00

รวมทั้งสิ้น

3,692,594,200.00

หมายเหตุ 1. งบด�ำเนินงานให้ถัวจ่ายระหว่างรายการได้
2. ส�ำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต�่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้ถัวจ่ายกันได้ภายในวงเงินรวม
และให้หวั หน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการ มีอำ� นาจเปลีย่ นแปลงรายการได้ โดยไม่ตอ้ งข้อตกลง
กับกระทรวงการคลัง
2.3 กรอบงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(หลังการควบรวม : 1 พฤษภาคม 2559) จำ�นวน 41,213,585 บาท
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำ�นวน 3,692,594,200 บาท
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลังอนุมตั แิ ผนการใช้จา่ ยงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จ�านวน 3,692,594,200 บาท โดยจ�าแนกประเภทงบประมาณได้ดังนี้
กรอบงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร� กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 3,692,594,200 บาท
งบบร�หาร 441,594,200 บาท (11.96%)
295,000,000 บาท
(7.99%)

เง�นใหกู/เง�นอุดหนุน
5,251,000,000 บาท (88.04%)

441,594,200 บาท
(11.96%)

2,956,000,000 บาท
(80.05%)

งบเง�นทุนหมุนเว�ยน
3,251,000,000 บาท (80.05%)

งบเง�นอุดหนุน
295,000,000 บาท (7.99%)

งบบร�หาร
งบเง�นอุดหนุน
งบเง�นทุนหมุนเว�ยน

1. งบบริหำร 441,594,200 บำท (คิดเป็นร้อยละ 11.96) ประกอบด้วย
• งบบุคลำกร เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 1 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงาน จ�านวน 207 อัตรา และค่าจ้างลูกจ้าง จ�านวน 26 อัตรา
รวมจ�านวน 234 อัตรา งบประมาณ 47,718,720 บาท (สีส่ บิ เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่ หมืน่ แปดพันเจ็ดร้อยยีส่ บิ บาทถ้วน)
(คิดเป็นร้อยละ 1.29)
• งบด�ำเนินงำน เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารและด�าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การฝึกอบรม
หรือสัมมนา ทีเ่ บิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 375,090,420 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
เก้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (คิดเป็นร้อยละ 10.16)
• งบลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่
เกิน 1,600 ซีซี จ�านวน 1 คัน รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ากว่า 2,400 ซีซี
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปริน้ เตอร์ เครือ่ งถ่ายเอกสาร ครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกองทุนฯ
ปรับปรุงส�านักงานและห้องท�างาน งบประมาณ 18,785,060 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบ
บาทถ้วน) (คิดเป็นร้อยละ 0.51)
2. เงินให้กู้/เงินอุดหนุน 3,251,000,000 บำท (คิดเป็นร้อยละ 88.04) ประกอบด้วย
• เงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
การประกอบอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ งบประมาณ
2,956,000,000 บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบหกล้านบาทถ้วน) (คิดเป็นร้อยละ 80.05)
• เงินอุดหนุน เป็นเงินทุนตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการ
สนับสนุนโครงการทีแ่ ก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี งบประมาณ 295,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)
(คิดเป็นร้อยละ 7.99)
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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งบบริหารจ�ำแนกตามรายจ่าย
งบบริหาร จ�ำนวน 441,594,200 บาท ประกอบด้วย
• งบบุคลากร จ�ำนวน 47,718,720 บาท
• ค่าจ้างผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 อัตรา
844,320 บาท
• ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จ�ำนวน 207 อัตรา
42,530,400 บาท
• ค่าจ้างลูกจ้างกองทุนฯ จ�ำนวน 26 อัตรา
4,344,000 บาท
• งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 375,090,420 บาท
• ค่าตอบแทน
26,884,320 บาท
• ค่าใช้สอย
308,751,180 บาท
(รวมค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ 94 ล้านบาท )
• ค่าวัสดุ
31,950,720 บาท
• ค่าสาธารณูปโภค
7,504,200 บาท
• งบลงทุน จ�ำนวน 18,785,060 บาท
• ปรับปรุงส�ำนักงาน/ห้องท�ำงาน
4,121,000 บาท
- ปรับปรุงส�ำนักงาน/ห้องท�ำงาน (สกส.)
3,600,000 บาท
- ปรับปรุงส�ำนักงานเลขานุการ อกส.จ. 8 จังหวัด
521,000 บาท
• ครุภัณฑ์
14,664,060 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 2 จ�ำนวน 97 ชุด
4,248,600 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด�ำ จ�ำนวน 77 ชุด
1,232,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีด จ�ำนวน 20 เครื่อง
158,000 บาท
- เครื่องส�ำรองไฟ จ�ำนวน 132 เครื่อง
765,600 บาท
- เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จ�ำนวน 1 เครื่อง
120,000 บาท
- เครื่องถ่ายเอกสารเคลื่อนที่ จ�ำนวน 1 เครื่อง
30,000 บาท
- โต๊ะส�ำนักงาน จ�ำนวน 90 ตัว
653,000 บาท
- เก้าอี้ส�ำนักงาน จ�ำนวน 90 ตัว
472,400 บาท
- ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุส�ำนักงาน จ�ำนวน 148 หลัง
854,000 บาท
- รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จ�ำนวน 1 คัน 784,000 บาท
- รถโดยสารขนาด จ�ำนวน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
1,294,000 บาท
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ำกว่า 2,400 ซีซี จ�ำนวน 1 คัน
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่
- เครื่องเคลือบบัตร จ�ำนวน 77 เครื่อง
385,000 บาท
- เครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ จ�ำนวน 77 เครื่อง
308,000 บาท
- ตู้เซฟ จ�ำนวน 1 หลัง
28,000 บาท
- ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ�ำนวน 1 เครื่อง
19,000 บาท
- โปรแกรมระบบบัญชี 1 ระบบ
500,000 บาท
- โปรแกรมคลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนฯ
400,000 บาท
- ครุภัณฑ์ส�ำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
2,412,460 บาท
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 76 จังหวัด
10
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

งบบร�หารจำแนกตามรายจาย
18,785,060 ,
4.25%

47,718,720 ,
10.81%

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
375,090,420 ,
84.94%

เงินให้กู้/เงินอุดหนุน
พิจารณาจากขนาดจังหวัด เป็น 3 ขนาด ตามประชากรที่มีอยู่ในจังหวัดจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์
กรมการปกครอง พ.ศ.2558 คือ
1. จังหวัดขนำดเล็ก ประชากรไม่เกิน 600,000 คน จ�านวน 34 จังหวัด ได้แก่
- ภาคกลาง : จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง
- ภาคเหนือ : น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวล�าภู อ�านาจเจริญ
- ภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
2. จังหวัดขนำดกลำง
ประชากร 600,001ตามส
– 1,000,000
คน จ�วานภู
นวนมิภ22าคจังหวัด ได้แก่
จำแนกงบประมาณ
วนกลางและส
- ภาคกลาง : กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี ระยอง สระบุรี
สุพรรณบุรี
าค จำแนกตามประเภทรายจ
- ภาคเหนือ206,293,500
: ก�าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูสรวณ์นภูล�มาิภปาง
สุโขทัย ตากบาท) าย
(3,456,300,700
- ภาคตะวัน(5.59%)
ออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ295,000,000
์ นครพนม เลย มหาสารคาม
235,300,700
- ภาคใต้ : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี (8.46%)
(6.75%)
3. จังหวัดขนำดใหญ่ ประชากรมากกว่า 1,000,000 คน ขึ้นไป จ�านวน 21 จังหวัด ได้แก่
3,486,300,700
งบบร�หาร
สวนกลาง ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
- ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร
(94.41%)
- ภาคเหนือ : เชียงราย
งบเง�นอุดหนุน
สวนภูเชีมยิภงใหม่
าค นครสวรรค์
2,956,000,000
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
งบเง�สกลนคร
นทุนหมุนเว�ยน
(84.79%)
สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี
- ภาคใต้ : นครศรีสธรรมราช
สงขลา สุราษฎร์ธานี าย
วนกลาง จำแนกตามประเภทรายจ
(206,293,500 บาท)

งบบุคลากร
47,718,720 (25%)

งบกองทุน
15,851,600 (5%)
งบดำเนินงาน
142,725,150 (69%)

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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เงินทุนหมุนเวียน
งบประมาณ 2,956,000,000 บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบหกล้านบาทถ้วน) จัดสรรให้จังหวัด ดังนี้
- จังหวัดขนาดเล็ก 34 จังหวัด
งบบร�หารจำแนกตามรายจ
จังหวัดละ 24,000,000 บาท
เป็นเงิายน 816,000,000 บาท
- จังหวัดขนาดกลาง
22 จังหวัด
18,785,060 ,
47,718,720 ,
10.81%
จังหวัดละ4.25%
40,000,000 บาท
เป็นเงิน 880,000,000 บาท
- จังหวัดขนาดใหญ่ 21 จังหวัด
จังหวัดละ 60,000,000 บาท
เป็นเงิน 1,260,000,000 บาท
งบบุคลากร

เงินอุดหนุน
งบดำเนินงาน
งบประมาณ 295,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้
วน)น จัดสรรให้จังหวัด ดังนี้
งบลงทุ
- จังหวัดขนาดเล็ก 34375,090,420
จังหวัด ,
84.94%
จังหวัดละ 3,000,000
บาท
เป็นเงิน 102,000,000 บาท
- จังหวัดขนาดกลาง 22 จังหวัด
จังหวัดละ 4,000,000 บาท
เป็นเงิน 88,000,000 บาท
- จังหวัดขนาดใหญ่ 21 จังหวัด
จังหวัดละ 5,000,000 บาท
เป็นเงิน 105,000,000 บาท
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
อนุมตั กิ รอบวงเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนครัง้ แรกหากไม่เพียงพอ ให้จดั ท�าแผนการด�าเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
ใน 6 เดือนหลัง
จำแนกงบประมาณ ตามสวนกลางและสวนภูมิภาค
206,293,500
(5.59%)
3,486,300,700
(94.41%)

สวนภูมิภาค จำแนกตามประเภทรายจาย
(3,456,300,700 บาท)
295,000,000
235,300,700
(8.46%)
(6.75%)
งบบร�หาร

สวนกลาง
สวนภูมิภาค

2,956,000,000
(84.79%)

สวนกลาง จำแนกตามประเภทรายจาย
(206,293,500 บาท)
งบบุคลากร
47,718,720 (25%)

งบกองทุน
15,851,600 (5%)
งบดำเนินงาน
142,725,150 (69%)
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

งบเง�นอุดหนุน
งบเง�นทุนหมุนเว�ยน

2.4 คว�มเชื่อมโยงงบประม�ณร�ยจ่�ยกองทุนพัฒน�บทบ�ทสตรีกับยุทธศ�สตร์กรมก�รพัฒน�ชุมชน
ว�ระกรมก�รพัฒน�ชุมชน ปี 2560 (CDD Agenda 2017) ยุทธศ�สตร์กองทุนพัฒน�บทบ�ทสตรี
และก�รประเมินผลทุนหมุนเวียน (ต�มเกณฑ์ของกรมบัญชีกล�ง ปี 2560)

ยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
2560 - 2564

ยุทธศาสตร 3 เสร�มสรางทุนชุมชนใหมีประส�ทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด : จำนวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร� อนุมัติ
ไดสงเสร�มอาชีพและเคร�อขายอาชีพ 1,500 โครงการ
(ป 2560)

วาระกรมการพัฒนาชุมชน
(CDD Agenda 2017)

เปาหมาย : เศรษฐกิจครัวเร�อนมีความมั่นคง
ประชนใชชีว�ตอยูในชุมชนอยางมีความสุข
ป�จจัยสนับสนุน : กองทุนหนุนเสร�มอาชีพครัวเร�อน
ตัวชี้วัด : รอยละของสมาชิกที่มีรายไดเพ��มข�้นจากการสนับสนุนเง�นทุน

ยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�
2560 - 2564

ยุทธศาสตร 1 เสร�มสรางอาชีพและรายไดแกสตร�
ยุทธศาสตร 2 สงเสร�มสตร�และเคร�อขายในการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ยุทธศาสตร 3 เสร�มสรางข�ดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
1. ดานการเง�น

ตัวชีว้ ดั 1.1 รอยละของการชำระคืนเง�นกูย มื เง�นทุนหมุนเว�ยนตามสัญญา (100 %)
ตัวชีว้ ดั 1.2 รอยละการใหกยู มื เง�นทุนหมุนเว�ยนเทียบกับแผนงานทีก่ ำหนด (100 %)

2. ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเส�ย

ตัวชีว้ ดั 2.1 ความพ�งพอใจของผูม สี ว นไดสว นเส�ย (85%)

3. ดานการปฎิบัติการ
การประเมินผลทุนหมุนเว�ยน
(ตามเกณฑของกรมบัญชีกลาง)

ตัวชีว้ ดั 3.1 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ระดับ 5 )
ตัวชีว้ ดั 3.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการใหบรรลุวตั ถุประสงค (ระดับ 5 )
ตัวชีว้ ดั 3.3 ความสามารถในการจัดทำขอมูลทางการเง�นของ จังหวัด และ กทม.
ประจำป 2560 (100%)

4. ดานการบร�หารพัฒนาทุนหมุนเว�ยน
ตัวชีว้ ดั 4.1
ตัวชีว้ ดั 4.2
ตัวชีว้ ดั 4.3
ตัวชีว้ ดั 4.4
ตัวชีว้ ดั 4.5

งบประมาณรายจายกองทุนพัฒนาสตร�
ป 2560

บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเว�ยน (ระดับ5)
การบร�หารความเส�ย่ งและการควบคุมภายใน (ระดับ5)
การตรวจสอบภายใน (ระดับ5)
การบร�หารจัดการสารสนเทศ (ระดับ5)
การบร�หารทรัพยากรมนุษย (ระดับ5)

งบประมาณ 3,692,594,200 บาท
- งบบร�หาร
441,594,200 บาท
- งบเง�นทุนหมุนเว�ยน
2,956,000,000 บาท
- งบอุดหนุน
295,000,000 บาท

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรม
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2.5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปี 2560
• คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีก่ ำ�หนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม ไม่นอ้ ยกว่า 96.00 ของงบประมาณรายจ่าย โดยกำ�หนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาส
1
2
3
4

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ (ร้อยละสะสม)
ภาพรวม

รายจ่ายลงทุน

30
52
73
96

19
41
63
87

• การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กำ�หนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็น
ไตรมาส
1
2
3
4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้อยละ (ร้อยละสะสม)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ (ร้อยละสะสม)

91.26
(3,369,850,210)
95.53
(3,527,664,410)
98.10
(3,622,440,930)
100
(3,692,594,200)

30
52
73
96

หมายเหตุ : งบเงินทุนหมุนเวียน 2,956,000,000 บาท และงบเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท
จัดสรรให้จังหวัด/กทม. ในไตรมาส 1
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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ไตรมาส 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุน 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาบทบาทสตรีดว้ ยการประชาสัมพันธ์ เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผ่านสื่อ งบประมาณ 1,795,500 บาท
รุ่นที่ 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
เครือข่ายกองทุนฯ ระดับภาค (ภาคใต้)
ทำ�งานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาท
1 รุน่ 152 คน งบประมาณ 656,600 บาท
สตรีกรุงเทพมหานคร และเขต 3 รุ่น
รุ่นที่ 2 โครงการเสริมสร้างความ
495 คน งบประมาณ 775,800 บาท
เข้มแข็งเครือข่ายกองทุนฯ ระดับภาค
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1 รุน่ 212 คน
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ 901,600 บาท
เพื่อการพัฒนากองทุน 6 รุ่น 240 คน
รุ่นที่ 3 โครงการเสริมสร้างความ
งบประมาณ 2,171,400 บาท
เข้มแข็งเครือข่ายกองทุนฯ ระดับภาค
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน
(ภาคกลาง) 1 รุ่น 262 คน
ทักษะในการดำ�เนินงานด้านการเงินและ งบประมาณ 1,101,600 บาท
บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 รุ่น
รุ่นที่ 4 โครงการเสริมสร้างความ
154 คน งบประมาณ 1,180,600 บาท
เข้มแข็งเครือข่ายกองทุนฯ ระดับภาค
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
(ภาคเหนือ) 1 รุ่น 182 คน
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ สนง.เลขานุการ
งบประมาณ 782,100 บาท
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด/กทม. 1 รุ่น
184 คน งบประมาณ 1,244,400 บาท

ไตรมาส 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำ�นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
งบประมาณ 1,795,500 บาท
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2 รุน่ 55 คน งบประมาณ 343,820 บาท
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำ�เนินการ
ตามระบบการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
งบประมาณ 170,000 บาท
4. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์
และบัตรประชาชน 1 ระบบ
งบประมาณ 1,000,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
งบประมาณ 269,500 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน
งบประมาณ 250,000 บาท

ไตรมาส 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2.6 ปฏิทินการทำ�งานตามไตรมาส ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
งบประมาณ 1,995,500 บาท
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานและ
ปรับปรุงรายงานการเงินของ สนง.
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด/กทม. 2 รุ่น 154 คน
งบประมาณ 1,180,600 บาท
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 1 รุ่น 240 คน
งบประมาณ 584,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
งบประมาณ 269,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน
และประเมินผลทุนหมุนเวียน
งบประมาณ 250,000 บาท

ไตรมาส 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ไตรมาส 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
งบประมาณ 1,795,500 บาท
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 3 รุ่น 774 คน
งบประมาณ 1,179,600 บาท
4. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำ�เนินการ
ตามระบบการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน การบริหาร
งานบุคคลและการบริหารความเสี่ยง
ฯลฯ งบประมาณ 170,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
งบประมาณ 269,500 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน
งบประมาณ 250,000 บาท

ไตรมาส 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขใน
องค์กร” 4 กิจกรรม 70 คน
งบประมาณ 951,600 บาท
7. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำ�เนินการตาม
ระบบการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน การบริหาร
งานบุคคลและการบริหารความเสี่ยง
ฯลฯ งบประมาณ 160,000 บาท
8. การบำ�รุงรักษาระบบทะเบียนลูกหนี้
1 ระบบ งบประมาณ 938,330 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
งบประมาณ 269,500 บาท
10. จัดทำ�เอกสาร/แผ่นพับ การดำ�เนินการ
ตามกฎหมายของการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
1) เอกสารแนวทางการดำ�เนินการ
ตามกฎหมายฯ 10,000 เล่ม
งบประมาณ 500,000 บาท
2) แผ่นพับแนวทางการดำ�เนินการ
ตามกฎหมายฯ 12,500 แผ่น
งบประมาณ 100,000 บาท
11. จัดทำ�คู่มือ/แนวทางการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สำ�หรับจังหวัด 25,000 เล่ม
งบประมาณ 1,000,000 บาท

ไตรมาส 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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12. จัดทำ�คู่มือ/แนวทางการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำ�หรับ
กรุงเทพมหานคร 3,000 เล่ม
งบประมาณ 120,000 บาท
13. จัดทำ�คู่มือบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีด้วยระบบสารสนเทศ
500 เล่ม งบประมาณ 25,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน งบประมาณ
250,000 บาท
15. ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นเร่งด่วน ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาลูกจ้างและ
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นต้น จำ�นวน 2 ครั้ง
งบประมาณ 500,000 บาท

ไตรมาส 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ไตรมาส 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร
ดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จัดการกองทุน และการประเมินผล
จังหวัด
จังหวัด
ทุนหมุนเวียน 76 จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
งบประมาณ 7,600,000 บาท
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ทำ�งานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาท
บทบาทสตรีระดับจังหวัด 76 รุ่น
สตรีตำ�บล/เทศบาล 7,784 คณะ
งบประมาณ 1,770,800 บาท
งบประมาณ 49,039,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความ
คณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
เข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
บทบาทสตรีจังหวัด 76 รุ่น
พัฒนาบทบาทสตรี 76 รุ่น
งบประมาณ 1,702,400 บาท
งบประมาณ 12,448,800 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
กองทุนฯ 76 จังหวัด
การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
งบประมาณ 10,700,000 บาท
บทบาทสตรีอำ�เภอ 878 รุ่น
งบประมาณ 11,062,800 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุน และการประเมินผล
ทุนหมุนเวียน 76 จังหวัด
งบประมาณ 3,800,000 บาท

ไตรมาส 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำ�นักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ไตรมาส 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3
ส่วนที่

แนวทางการดำ�เนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำ�เนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำ�เนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ
จำ�นวน 3,692,594,200 บาท โดยแยกกิจกรรม/โครงการตามประเภทงบประมาณที่สำ�นักงานเลขานุการคณะ
อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และสำ�นักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง
และติดตามการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ เป็นหน่วยดำ�เนินการ ดังนี้
ที่
1

ประเภทงบประมาณจำ�แนกตามรายจ่าย
งบบริหาร
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดำ�เนินการ
- ค่าตอบแทน

- ค่าใช้สอย

กิจกรรม/โครงการ
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
(อกส.อ.)
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม

4) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
5) ประชุมคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด
6) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
7) ประชุมคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำ�บล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา

- ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ

8) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
พนักงานกองทุนฯ คณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนฯ
จังหวัด

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ที่

ประเภทงบประมาณจำ�แนกตามรายจ่าย

กิจกรรม/โครงการ
9) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอำ�เภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะ
ทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำ�บล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี หมู่บ้าน/ชุมชน
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- ค่าใช้จ่ายประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา

- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
10) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
11) กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งาน
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด
12) กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอำ�เภอ
13) กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ�บล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา
14) ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

15) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ และ
การประเมินผลทุนหมุนเวียน
16) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
17) ค่าถ่ายเอกสาร สำ�หรับการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด

- ค่าวัสดุ

18) ค่าวัสดุสำ�นักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำ�นักงาน
เลขานุการ อกส.จ.
19) ค่าวัสดุสำ�นักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สำ�นักงาน
เลขานุการ อกส.อ.
20) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำ�นักงาน

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ที่

ประเภทงบประมาณจำ�แนกตามรายจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภค

1.3 งบลงทุน

กิจกรรม/โครงการ
21) ค่าโทรศัพท์สำ�นักงาน
22) ค่าบริการไปรษณีย์
23) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
24) ค่าธรรมเนียมธนาคาร

25) ครุภณ
ั ฑ์สำ�นักงานฯ สำ�นักงานเลขานุการ อกส.จ.
26) ปรับปรุงสำ�นักงาน (8 จังหวัด)

2

เงินอุดหนุน

-

3

เงินทุนหมุนเวียน

-

การดำ�เนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดำ�เนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		
งบบริหาร : ดำ�เนินการตามระเบียบราชการ
โดยงบลงทุนเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1
งบเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน : ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
(ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559)
แนวทางการดำ�เนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามค่าใช้จา่ ยประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ได้แก่
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะทำ�งานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ�บล/ เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน
4. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
วัตถุประสงค์

: 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับกลไก
ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับกลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. เพือ่ ให้กลไกการขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีแผนปฏิบตั งิ านในการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กิจกรรม

: 1. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
4. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะทำ�งานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ�บล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา

งบประมาณ

: จำ�นวน 63,575,200 บาท (หกสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. มีกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัวชี้วัดโครงการ

22

: 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
2. กลไกการขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทกุ ระดับมีแผนปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ น
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
รายละเอียดการดำ�เนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
โดยประเด็นเนื้อหาประกอบด้วย
1.1 พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ารเป็นสมาชิก การขอขึน้ ทะเบียนเป็น
สมาชิกและการพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและ
ประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- แนวทางการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.2 การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสตรี
1.3 การจัดท�ำแผนการส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.4 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. จังหวัดจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีงบประมาณของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจ�ำจังหวัด
3. จังหวัดสรุปรวบรวมผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดและสรุปประเมินผลโครงการ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
4. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จา่ ยงบประมาณฯ และรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยโปรแกรม SARA (งบบริหาร) ให้เป็นปัจจุบนั พร้อมส่งคืน
เงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้กรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยด�ำเนินการ
พื้นที่ด�ำเนินการ
ระยะเวลา 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ๆ ละ 12 คน และ
เจ้าหน้าที่โครงการจังหวัดละ 3 คน รวมจังหวัดละ 15 คน จ�ำนวน 76 จังหวัด
รวม 1,140 คน (กรณี อกส.จ. มีไม่ถึง 12 คน ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หรือ
เจ้าหน้าที่ของกองทุนให้ครบ 15 คน)
จ�ำนวน 1,770,800 บาท ด�ำเนินการ 76 จังหวัด ๆ ละ 23,300 บาท
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ระดับจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
ด�ำเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ระยะเวลา 1 วัน

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
รายละเอียดการดำ�เนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
โดยประเด็นเนื้อหาประกอบด้วย
1.1 พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นสมาชิก การขอขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกและการพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและ
ประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- แนวทางการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
1.3 การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสตรี
1.4 การจัดท�ำแผนการส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. จังหวัดมอบหมายให้คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจัดท�ำแผนการ
ติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกในพื้นที่จังหวัด
3. จังหวัดสรุปรวบรวมผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดและสรุปประเมินผลโครงการ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และ
ส่วนกลางทราบ
4. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จา่ ยงบประมาณฯ และรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยโปรแกรม SARA (งบบริหาร) ให้เป็นปัจจุบนั พร้อมส่งคืน
เงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้กรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
กลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดละ 14 คน จ�ำนวน 76 จังหวัด รวม 1,064 คน ประกอบด้วย
- คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ๆ ละ ไม่เกิน 11 คน
- นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดละ 2 คน
- เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ จังหวัดละ 1 คน
(กรณีที่คณะท�ำงานขับเคลื่อนฯ จังหวัด มีไม่ถึง 11 คน ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
หรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนให้ครบ 14 คน)
งบประมาณ
จ�ำนวน 1,702,400 บาท ด�ำเนินการ 76 จังหวัด ๆ ละ 22,400 บาท
หน่วยด�ำเนินการ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ด�ำเนินการ ระดับจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
ระยะเวลา
ด�ำเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ระยะเวลา 1 วัน
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
รายละเอียดการดำ�เนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดมอบหมายให้อำ� เภอด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและ
ติดตามการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�ำเภอ
2. อ�ำเภอด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด�ำเนิน
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�ำเภอ โดยประเด็นเนื้อหาประกอบด้วย
2.1 พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ารเป็นสมาชิก การขอขึน้ ทะเบียนเป็น
สมาชิกและการพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการใช้จา่ ยเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภท
เงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- แนวทางการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.2 การจัดท�ำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
และประเภทเงินอุดหนุน และแนวทางการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
2.3 การจัดท�ำแผนการติดตามการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.4 แนวทางการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. อ�ำเภอร่วมกับคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ�ำเภอ จัดท�ำแผนการติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
4. อ�ำเภอและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ�ำเภอ ร่วมกันก�ำหนดแนวทางในการตรวจสอบกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุน พร้อมก�ำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอ
5. อ�ำเภอสรุปรวบรวมผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการด�ำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�ำเภอรายงานให้จังหวัดทราบ และจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโปรแกรม
SARA (งบบริหาร)
6. จังหวัดสรุปประเมินผลเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ� เภอ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ�ำเภอละ 12 คน รวม 878 อ�ำเภอ จ�ำนวน 10,536 คน
งบประมาณ
จ�ำนวน 11,062,800 บาท ด�ำเนินการ 878 อ�ำเภอ เฉลี่ยอ�ำเภอละ 12,600 บาท
หน่วยด�ำเนินการ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
พื้นที่ด�ำเนินการ ระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน 878 อ�ำเภอ
ระยะเวลา
ด�ำเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ระยะเวลา 1 วัน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ�บล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา 
รายละเอียดการดำ�เนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดมอบหมายให้อ�ำเภอด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
2. อ�ำเภอด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต�ำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา โดยประเด็นเนื้อหาประกอบด้วย
2.1 พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ารเป็นสมาชิก การขอขึน้ ทะเบียนเป็น
สมาชิกและการพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและ
ประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
- แนวทางการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
2.3 การจัดท�ำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ประเภทเงินอุดหนุน และแนวทางการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
2.4 การจัดท�ำแผนการติดตามการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.5 แนวทางการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. อ�ำเภอและคณะท�ำงานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ� บล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
จัดท�ำแผนการติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกในพื้นที่
4. อ�ำเภอและคณะท�ำงานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ� บล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
ก�ำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชน
5. อ�ำเภอสรุปรวบรวมผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต�ำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา รายงานให้จงั หวัดทราบ และจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จา่ ย
งบประมาณและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโปรแกรม
SARA (งบบริหาร)
6. จังหวัดสรุปประเมินผลเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ 7,784 คณะ
งบประมาณ
จ�ำนวน 49,039,200 บาท เฉลี่ยคณะละ 6,300 บาท
หน่วยด�ำเนินการ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
พื้นที่ด�ำเนินการ ระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน 878 อ�ำเภอ
ระยะเวลา
ด�ำเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) ระยะเวลา 1 วัน
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2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
		 บทบาทสตรี
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำ�เนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำ�เนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
รายละเอียดการดำ�เนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ระดับกรม ด�ำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด�ำเนินการ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. สรุปผลการประเมิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติด�ำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
5. ประเมินผลการด�ำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
6. สรุปและรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีของจังหวัดให้ผู้บริหารทราบ และจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและ
รายงานการใช้จา่ ยงบประมาณลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโปรแกรม SARA (งบบริหาร)
เนื้อหาวิชา  1. แนวคิดการสร้างเครือข่าย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาชีพ
2. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. แผนการจัดตัง้ และแนวทางการด�ำเนินงานของเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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รายละเอียดการดำ�เนินกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดละ 1 รุ่น ๆ ละ 50 คน ประกอบด้วย
1. ตัวแทนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับอนุมัติโครงการให้กู้ยืมเงินไป
ประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ�ำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 2 คน
รวม 40 คน
2. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ จ�ำนวน 5 คน
3. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ จ�ำนวน 5 คน
งบประมาณ
จ�ำนวน 12,448,800 บาท ด�ำเนินการ 76 รุ่น ๆ ละ 163,800 บาท
หน่วยด�ำเนินการ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ด�ำเนินการ
ระดับจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
ระยะเวลา
ด�ำเนินการ จ�ำนวน 2 วัน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานเครือข่าย
อาชีพ
2. จังหวัดมีการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ�ำนวน
1 เครือข่าย
3. เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีแผนการด�ำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด�ำเนินงานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. จังหวัดมีเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ�ำนวน 1 เครือข่าย
3. เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีแผนปฏิบตั กิ ารในการด�ำเนินงาน
สนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียนเป็นกลไกในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เกิดความคล่องตัวในการดำ�เนินงาน
ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียนดังกล่าว โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานทำ�หน้าที่กำ�กับและประเมินทุนหมุนเวียน ดังนั้น จึงให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เป้าหมาย : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด
ให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
กรอบการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ จึงก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียนดังนี้
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นกิจกรรม/โครงการ ทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เช่น
1.1) การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะหรือเพิ่มพูนทักษะ บุคลากรในส�ำนักงานเลขานุการคณะ
อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะท�ำงาน
1.2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การศึกษาวิจัยและพัฒนากองทุนฯ การสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้
1.3) การจัดท�ำหรือทบทวนยุทธศาสตร์ หรือแผนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด
1.4) การสร้างการรับรู้ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. การประเมินผลทุนหมุนเวียน
เป็นกิจกรรม/โครงการ ทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ให้การประเมินผลทุนหมุนเวียนบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก�ำหนดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เช่น
2.1) การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม เกี่ยวกับการประเมินผลทุนหมุนเวียน
2.2) การรวบรวมและจัดท�ำเอกสารหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์การประเมินผล
ทุนหมุนเวียน
2.3) การติดตาม สนับสนุนการประเมินผลทุนหมุนเวียน
2.4) การจัดท�ำกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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โดยมีแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1) เป็นกิจกรรม/โครงการที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด�ำเนินงานและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ทัง้ นี้ สามารถด�ำเนินการเพือ่ เป็นการ
ต่อยอดกิจกรรม/โครงการดังกล่าวได้
2) ไม่เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา หรือจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3) จัดท�ำเป็นโครงการและด�ำเนินการตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนกิจกรรม/
โครงการ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ
4) จัดท�ำรายงานผลกิจกรรม/โครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัดเพือ่ ทราบ และรายงานผลตามแบบทีก่ ำ� หนดส่งส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
หลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 30 วัน
5) จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ และรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านโปรแกรม SARA (งบบริหาร)
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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กลุ่มเป้าหมาย

ว/ด/ป
จำ�นวน (คน)
ที่ดำ�เนินการ

แผนการดำ�เนินงาน

ลงชื่อ _____________________ ผู้จัดทำ�รายงาน
( ____________________)
ตำ�แหน่ง _________________________
เบอร์โทรศัพท์มือถือ _________________

โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ _____________________ ผู้รายงาน
( ____________________)
ตำ�แหน่ง พัฒนาการจังหวัด

เชิงคุณภาพ

ผลการดำ�เนินงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร_______________________ บาท ใช้ไป _________________ บาท คงเหลือ __________________ บาท

รายงานผลการดำ�เนินงาน เมื่อวันที่ ______ / ________/ __________

แบบรายงานผลการดำ�เนินงานตามกิจกรรม “การพัฒนาบริหารจัดการกองทุนและประเมินผลทุนหมุนเวียน” จังหวัด _______________________

ส่วนที่

4

แบบประเมินผล

ส่วนที่ 4 แบบประเมินผล
1 แบบประเมินผล โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด
		
- แบบประเมินผลกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด
		
- แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
		- แบบประเมินผลกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะทำ�งานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด
		
- แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด
		
- แบบประเมินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
		
- แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตาม
การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
		
- แบบประเมินผลกิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะทำ�งานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำ�บล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
		
- แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำ�บล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
2 แบบประเมินผลโครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
3 แบบสรุปประเมินผลโครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แบบประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
วันที่...................................................
ณ...........................................................................................
คำ�ชี้แจง โปรดทำ�เครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพศ        หญิง

ชาย   

อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

51 – 60 ปี    

61 ปี ขึ้นไป              

วุฒิการศึกษา 
        

ระดับอนุปริญญา

41 – 50 ปี
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………

ตำ�แหน่ง ......................................................................................................
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ประเด็น

ก่อนเข้าร่วมประชุม
หลังเข้าร่วมประชุม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

1) พระราชบัญญัติ/กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2) การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับสตรี
3) การจัดทำ�แผนการส่งเสริม
สนับสนุนการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ
ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
36
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แบบสรุปประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
วันที่......................................................
ณ....................................................................................
ประเด็น

จำ�นวน

ร้อยละ

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี    
- 61 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับอื่นๆ

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

มาก
ที่สุด
จำ�นวน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

หลังเข้าร่วมประชุม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

1) พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
2) การขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
และปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสตรี
3) การจัดทำ�แผนการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4) การประชาสัมพันธ์เผย
แพร่การดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มากที่สุด

ประเด็น

จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน
วิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
38
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย
ละ

จำ�นวน ร้อย
ละ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย
ละ

จำ�นวน ร้อย
ละ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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แบบประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
วันที่......................................................
ณ....................................................................................
คำ�ชี้แจง โปรดทำ�เครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพศ        หญิง

ชาย   

อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

51 – 60 ปี    

61 ปี ขึ้นไป              

วุฒิการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา

        

41 – 50 ปี
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………

ตำ�แหน่ง ......................................................................................................
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม

ประเด็น

มาก
ที่สุด

มาก

1) พระราชบัญญัติ/กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะ
ทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด
3) การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสตรี
4) การจัดทำ�แผนการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
40
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ปาน
กลาง

น้อย

หลังเข้าร่วมประชุม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ
ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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แบบสรุปประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
วันที่......................................................
ณ....................................................................................
ประเด็น

จำ�นวน

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี    
- 61 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับอื่น ๆ
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แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ร้อยละ

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

มาก
ที่สุด
จำ�นวน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

หลังเข้าร่วมประชุม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

1) พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) โครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของคณะทำ�งาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด
3) การขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสตรี
4) การจัดทำ�แผนการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5) การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มากที่สุด

ประเด็น

จำ�นวน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน
วิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
มากที่สุด

ประเด็น

จำ�นวน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
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แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แบบประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงาน
วันที่...................................................
ณ...........................................................................................
คำ�ชี้แจง โปรดทำ�เครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพศ        หญิง

ชาย   

อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

51 – 60 ปี    

61 ปี ขึ้นไป              

วุฒิการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา

        

41 – 50 ปี
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………

ตำ�แหน่ง ......................................................................................................
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

หลังเข้าร่วมประชุม

มาก มาก ปาน น้อย น้อย มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

1) พระราชบัญญัติ/กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) การจัดทำ�โครงการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน  ประเภทเงินอุดหนุน
และแนวทางการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
3) การจัดทำ�แผนการติดตามการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4) แนวทางการประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ
ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
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แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แบบสรุปประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
วันที่......................................................
ณ....................................................................................
ประเด็น

จำ�นวน

ร้อยละ

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี    
- 61 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับอื่น ๆ

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

มาก
ที่สุด
จำ�นวน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

2) การจัดทำ�โครงการ
ขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประเภท
เงินทุน หมุนเวียน  
ประเภทเงินอุดหนุน และ
แนวทางการตรวจสอบ
โครงการดังกล่าว
3) การจัดทำ�แผนการ
ติดตามการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
4) แนวทางการประชาสัมพันธ์
การดำ�เนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

1) พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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หลังเข้าร่วมประชุม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็น

มากที่สุด
จำ�นวน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน
วิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด
จำ�นวน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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แบบประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงาน
วันที่...................................................
ณ...........................................................................................
คำ�ชี้แจง โปรดทำ�เครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพศ        หญิง

ชาย   

อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

51 – 60 ปี    

61 ปี ขึ้นไป              

วุฒิการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา

        

41 – 50 ปี
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………

ตำ�แหน่ง ......................................................................................................
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

มาก มาก ปาน น้อย น้อย มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

1) พระราชบัญญัติ/กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะ
ทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตำ�บล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
3) การจัดทำ�โครงการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน, เงินอุดหนุน และ
แนวทางการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
4) การจัดทำ�แผนการติดตามการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5) การประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
50

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

หลังเข้าร่วมประชุม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ
ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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แบบสรุปประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำ�งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำ�บล/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ�เภอ
วันที่......................................................
ณ....................................................................................
ประเด็น

จำ�นวน

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี    
- 61 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับอื่น ๆ
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แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

ร้อยละ

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

มาก
ที่สุด
จำ�นวน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

หลังเข้าร่วมประชุม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

1) พระราชบัญญัต/ิ กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) โครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของคณะทำ�งาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำ�บล/
เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา
3) การจัดทำ�แผนการ
ติดตามการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
4) การจัดทำ�แผนการ
ติดตามการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
5) การประชาสัมพันธ์
การดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มากที่สุด

ประเด็น

จำ�นวน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน
วิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
มากที่สุด

ประเด็น

จำ�นวน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
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แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แบบประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่...................................................
ณ...........................................................................................
คำ�ชี้แจง โปรดทำ�เครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพศ        หญิง

ชาย   

อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

51 – 60 ปี    

61 ปี ขึ้นไป              

วุฒิการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา

        

41 – 50 ปี
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………

ตำ�แหน่ง ......................................................................................................
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

หลังเข้าร่วมประชุม

มาก มาก ปาน น้อย น้อย มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

1) การสร้างเครือข่าย และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายอาชีพ
2) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3) แผนการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพ และ
แนวทางการดำ�เนินงานของเครือข่าย
อาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ
ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
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แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แบบสรุปประเมินผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่......................................................
ณ....................................................................................
ประเด็น

จำ�นวน

ร้อยละ

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี    
- 61 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับอื่น ๆ

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม
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ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ประเด็น

มาก
ที่สุด
จำ�นวน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

หลังเข้าร่วมประชุม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ

1) แนวคิดการสร้างเครือข่าย
และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
เครือข่ายอาชีพ
2) ระเบียบ กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3)  แผนการจัดตั้งเครือข่าย
อาชีพ และแนวทาง
การดำ�เนินงานของ
เครือข่ายอาชีพของ
สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนที่ 2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มากที่สุด

ประเด็น

จำ�นวน

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน
วิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครัง้ นี้
2) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
3) ท่านสามารถให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4) ท่านสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนางาน
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด
จำ�นวน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย

ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ
ละ

จำ�นวน

น้อยที่สุด
ร้อย จำ�นวน ร้อย
ละ
ละ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอำ�นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี

แนวทางการดำ � เนิ น งานกิ จ กรรม

59

คณะผู้จัดทำ�
ชื่อหนังสือ : แนวทางการดำ�เนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำ�เนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ  
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย

คณะที่ปรึกษา
1 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
2 นายทวีป  บุตรโพธิ์
3 นายเส่ง  สิงห์โตทอง
4 นางสาวสุมนา  สุดรัก
5 นางสาวกาญจนา  ทองเกษม
6 นางธนัสพร  ตลอดพงษ์
7 นายนพดล  ดาวอรุณ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
ผู้อำ�นวยการกลุ่มอำ�นวยการ                                   
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มกฎหมาย                                      

คณะผู้จัดทำ�		
นางสาวกาญจนา  ทองเกษม
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   
		 นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ                   
		 นางสาวปรียาวดี  บุญแฮด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ     
		 นายสงวนศักดิ์  แก้วมุงคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
		 นางสาวสุวนิจ  พิทักษ์ชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
		 นางสาวณัฏฐ์พช
ิ ญา  ยะใหม่วงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ                           
		 นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                            
		 นางสาวอรฉัตร  พบร่มโพธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นางสาวกฤษณา  เกื้อเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นางสาวชมัยพร  แก้วคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นายธวัชชัย เปี้ยปลูก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นางสาวรุ่งทิวา  แสงศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นางสาวจันทร์สุดา  เกตุแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นางสาวปรียาภรณ์  ต้นเงิน
นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นายจำ�รัตน์  ดอกพอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
		 นายประสพโชค  มีวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
ผู้เขียนและเรียบเรียง
		 นางสาวกาญจนา  ทองเกษม
		 นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง

ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ                   

ผู้ออกแบบปก
		 นายสงวนศักดิ์  แก้วมุงคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ

พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2559
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กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน

