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สามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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บทบาทสตรีอ าเภอ ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ 
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1.1 ที่มา 

        กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555  โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกระทรวง      
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการในระยะแรกภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2558         
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรี ดูแล
ปัญหาและเยียวยาสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของสตรี และเพ่ือสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาสตรีทุกระดับ และให้มีส านักงานคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) อยู่ในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี   

        คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้
โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) 
ไปอยู่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ให้จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และตั้งส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) เป็นหน่วยงานภายในระดับส านัก และให้ส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ (สกสพ.) อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558)  โดยให้ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีโอนบรรดากิจการใด ๆ ที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด าเนินการเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ไปเป็นของกรมการพัฒนาชุมชน  

       กรมการพัฒนาชุมชน เสนอกระทรวงการคลังควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่                   
5 พฤศจิกายน 2558  และกระทรวงการคลังเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อมากระทรวงการคลังเสนอเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2559 เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการควบรวมกองทุนฯ 
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ซึ่งมีความเร่งด่วนเนื่องจาก ภารกิจของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินภารกิจดังกล่าวในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 กรมการพัฒนาชุมชนต้องใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กองทุนฯ มีสถานะการเงิน จ านวน 2,258,486,681.43 บาท 
(สองพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)   

        คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลควบรวมตั้งแต่วันแรกของเดือน        
ถัดจากเดือนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการควบรวมกองทุนฯ เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการสะสาง
บัญชีและการนับวันเริ่มต้นของรอบบัญชีกองทุนหลังควบรวม   

   ส่วนที่ 1    
  เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 



 
 

2 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภายใต้ระเบียบ สลน. วา่ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี2555 
ฉบับที่ 2,3 และ 4 

จัดต้ังตาม พรบ.งบประมาณ 2555 
โดย สลน.และ พม.ด าเนินการในระยะแรก 

กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ 2559 (100 ล้านบาท) 

มีผล 1 พ.ค.59 

ครม. มีมติ เมื่อ 23 มิ.ย. 58 ให้จัดต้ังกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี ในกรมการพัฒนาชุมชน 

 
       จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงมีผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน  ภาระผูกพัน สิทธิ 
หน้าที่ พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการควบรวม         
ทุนหมุนเวียน หรือของทุนหมุนเวียนใหม่ เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ          
ให้ด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือรวมทุนหมุนเวียนนั้น ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ควบรวม 
กองทุน 

คกส. ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท าหน้าที่เป็น 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา 
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (มติ คกส.25 ต.ค.56) 

คสช. มีมติเมื่อ 29 ก.ค.57 เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี และส านักงานคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ไปอยูท่ี่กรมการพัฒนาชมุชน 

ให้ สกพส. อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชน 
(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 16 ต.ค.58 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โดย สลน. (สกพส.) 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โดย พช. (สกส.) 

ความเป็นมา 

กรมฯ เสนอขอควบรวมกองทุนฯ 
ต่อกระทรวงการคลัง (5 พ.ย.58) 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน 

มติ ครม. 
12 เม.ย. 59 
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1.2 โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

        พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
       กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

        โครงสร้างการบริหารงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

       อัตราก าลัง 

           กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอัตราก าลัง 499 อัตรา ประกอบด้วย 

  1) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอัตราก าลัง  รวม 73 อัตรา  ดังนี้ 
   - ข้าราชการ (เต็มเวลา)    จ านวน  37  อัตรา 
   - พนักงานกองทุน (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)  จ านวน    9  อัตรา 

 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.)   จ านวน  26  อัตรา 

 นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  2  อัตรา 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  2  อัตรา 
 นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา 
 เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  3  อัตรา 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  5  อัตรา 
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  3  อัตรา 
 นักวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน  6  อัตรา 
 นิติกร    จ านวน  3  อัตรา 

  2) ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  
     มีอัตราก าลัง ดังนี้ 
   - พนักงานกองทุน (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)  จ านวน  5  อัตรา 

 นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา 
 นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
 เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  1  อัตรา 

  3)  ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  
       มีอัตราก าลัง ดังนี้ 
   - ข้าราชการ (บางเวลา)    จ านวน  228  อัตรา 

 นักวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน  76  อัตรา 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  76  อัตรา 
 เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  76  อัตรา 

- พนักงานกองทุน (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จ านวน  193  อัตรา 
 นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  76  อัตรา 
 นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  76  อัตรา 
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  41  อัตรา 

 
1.3 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 

      ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 12 ให้กองทุนมีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียกโดยย่อว่า “สกส.” โดยมี
โครงสร้างการบริหารงาน กรอบอัตราก าลัง และเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

      ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 

   (2) ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน 
   (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน 
  (4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
   (5) ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ  
       ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
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   (6) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุน 
   (7) รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
   (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

        ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  และส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
        ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
และติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
 

   จัดตั้งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 

        ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวียน
เดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
        เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ยกเลิกค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการจัดตั้งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
(ค าสั่งที่ 618/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558)  และค าสั่งจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ (ค าสั่งที่ 828/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)  และจัดตั้งส่วนราชการภายใน ระดับส านัก 
ชื่อ “ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เรียกชื่อย่อว่า “สกส.” (ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 368/2559 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559)   

 
 
 

โครงสรา้งส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)  

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
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2.1 ที่มาของแหล่งงบประมาณ 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน ฯลฯ จาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการบริหาร     
ทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ (สกพส.) ได้ด าเนินการปิดบัญชีกองทุนฯ (เดิม) และส่งมอบงานจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
ให้กรมการพัฒนาชุมชน 
 สรุปจ านวนเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2560)  ดังนี้ 

1. เงินในบัญชีเงินฝากคลังกองทุนฯ และบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 5,835,687,604.92 บาท 
2. เงินงบประมาณขอกันเงินจากยอดเงินในบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือด าเนิน  

การตามแผนการด าเนินงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(ณ 30 มิถุนายน 2560)  จ านวน 2,959,765,946.71 บาท 
* ดังนั้น กระแสเงินสดที่น าไปจัดท าแผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นเงิน 2,875,921,658.21 บาท 
(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทย่ีสิบเอ็ดสตางค์) 

 
2.2 ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 อนุมัติแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 อนุมัติโครงการที่เป็นงบลงทุนยกไปด าเนินการเพ่ิมเติมในแผนรายการ      
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมงบประมาณทั้ งสิ้น 2,214,346,200 บาท             
(สองพันสองร้อยสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) และกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 2,214,346,200 บาท (สองพัน
สองร้อยสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560  
  
 
 
 
 
 
 

   ส่วนที่ 2    
   การจัดท าแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 



 
 

7 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ซึ่งมีรายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย จ านวนเงิน 

1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างกองทุนฯ จ านวน 26 อัตรา 
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จ านวน 207 อัตรา 

2. งบด าเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

4. เงินให้กู้/เงินอุดหนุน 
4.1 เงินทุนหมุนเวียน 
4.2 เงินอุดหนุน 
 

46,874,400.00 
4,344,000.00 

42,530,400.00 

383,413,100.00 
378,404,600.00 

5,008,500.00 

11,058,700.00 
11,058,700.00 

               - 

1,773,000,000.00 
1,478,000,000.00 

295,000,000.00 
 

รวมทั้งสิ้น 2,214,346,200.00 

 
หมายเหตุ   1. งบด าเนินงานให้ถัวจ่ายระหว่างรายการได้ 
      2. ส าหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท ให้ถัวจ่ายกันได้ภายในวงเงินรวม 

และให้หัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการ มีอ านาจเปลี่ยนแปลงรายการได้ โดยไม่ต้องขอ    
ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 
 
2.3 กรอบงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   (อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 30 สิงหาคม 2559) จ านวน 3,692,594,200 บาท 

 - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   (อนุมัติตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จ านวน 2,214,346,200 บาท 
 
 
 
 
 



 
 

8 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วงเงินให้กู้/เงินอุดหนุน 1,773,000,000 บาท 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จ านวน 2,214,346,200 บาท โดยจ าแนกประเภทงบประมาณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        441,346,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 19.93)   ประกอบด้วย 

  งบบุคลากร  เป็นรายจ่ายเพ่ือการบริหารบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน จ านวน 207 อัตรา 
และค่าจ้างลูกจ้าง จ านวน 26 อัตรา รวมจ านวน 234 อัตรา งบประมาณ 46,874,400 บาท (สี่สิบหกล้าน-    
แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

  งบด าเนินงาน  เป็นรายจ่ายเพ่ือการบริหารและด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
การฝึกอบรม หรือสัมมนา ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 383,413,100 บาท  
(สามร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

  งบลงทุน  เป็นค่าใช้จ่ายในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรินเตอร์ ฮาร์ดิสส ารอง 
เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เครื่องโทรสาร เครื่องท าลายเอกสาร  
ถังต้มน้ าร้อน พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดท าคลังข้อมูลกลุ่ม
อาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรม 
ส านักงานที่มีลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ Network 
เครื่องส ารองไฟ ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุส านักงานของกองทุนฯ งบประมาณ 11,058,700 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่น-
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

งบบริหาร 441,346,200 บาท 
งบอุดหนุน 295,000,000 บาท  งบทุนหมุนเวียน 1,478,000,000 บาท 

งบบริหาร งบอดุหนนุ งบทนุหมนุเวียน

441,346,200 (19.93 %) 
 

กรอบงบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  

295,000,000 (13.32 %) 
 

จ านวน 2,214,346,200 บาท 

1,478,000,000 (66.75 %) 
 

  งบบริหาร     



 
 

9 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

  งบบริหารจ าแนกตามรายจ่าย 
   งบบริหาร   จ านวน  441,346,200  บาท   ประกอบด้วย 

      งบบุคลากร              46,874,400 บาท 
       • ค่าจ้างลูกจ้างกองทุนฯ จ านวน 26 อัตรา          4,344,000  บาท 
       • ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จ านวน 207 อัตรา   42,530,400  บาท 

     งบด าเนินงาน            383,413,100 บาท 
       • ค่าตอบแทน                33,030,320  บาท 
       • ค่าใช้สอย           313,364,280  บาท 

        (รวมค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ 84.8 ล้านบาท) 
         • ค่าวัสด ุ                32,010,000  บาท      
         • ค่าสาธารณูปโภค            5,008,500  บาท 

     งบลงทุน                    11,058,700 บาท 
          • ครุภัณฑ์           11,058,700  บาท 
   - เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
     แบบที่ 1 เครื่องละ 20,000 บาท 81 เครื่อง 1,620,000 บาท  
   - เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
     เครื่องละ 18,000 บาท จ านวน 4 เครื่อง     72,000 บาท 
   - เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น     32,000 บาท 
   - ถังต้มน้ าร้อน ขนาด 22.5 ลิตร      12,000 บาท 
   - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 1 ระบบ   500,000  บาท 
   - จัดท าคลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุน 
     พัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 1 เว็บไซต์   400,000  บาท 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 
     พร้อมชุดโปรแกรมส านักงานที่มีลิขสิทธิ์ 97 ชุด 4,345,600  บาท 
   - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า แบบ Network 
     แบบที่ 2 จ านวน 77 เครื่อง 1,155,000  บาท 
   - เครื่องส ารองไฟ จ านวน 132 เครื่อง   765,600    บาท 
   - ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุส านักงาน จ านวน 132 เครื่อง   854,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
   พิจารณาจากขนาดจังหวัด เป็น 3 ขนาด ตามประชากรที่มีอยู่ในจังหวัดจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
กรมการปกครอง พ.ศ.2558   คือ 
   1. จังหวัดขนาดเล็ก  ประชากรไม่เกิน 600,000 คน จ านวน 34 จังหวัด ได้แก่ 

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

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

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

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

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

   3. จังหวัดขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า 1,000,000 คน ขึ้นไป จ านวน 21 จังหวัด ได้แก ่
- 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 
 

 

             1,478,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 66.75)   

         เงินทุนหมุนเวียน  เป็นเงินทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการที่ได้รับการสนับสุนนจากกองทุน
เพ่ือการประกอบอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
งบประมาณ 1,478,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)  
  จัดสรรให้จังหวัด  ดังนี้ 
   - จังหวัดขนาดเล็ก    34 จังหวัด ๆ ละ 12,000,000.00 บาท   เป็นเงิน  408,000,000 บาท 
  - จังหวัดขนาดกลาง  22 จังหวัด ๆ ละ 20,000,000.00 บาท   เป็นเงิน  440,000,000 บาท 
  - จังหวัดขนาดใหญ่   21 จังหวัด ๆ ละ 30,000,000.00 บาท   เป็นเงิน  630,000,000 บาท 
 
 
 
 
 

งบเงินทุนหมุนเวียน 

  งบเงินทุนหมุนเวียน/งบเงินอุดหนุน     



 
 

11 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

223,988,000 , 
10%

1,990,358,200 , 
90%

งบประมาณส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สว่นกลาง สว่นภมูิภาค

188,988,000 , 
84%

30,000,000 
, 14%

5,000,000 
, 2%

ส่วนกลาง จ าแนกตามประเภทรายจ่าย

งบบริหาร งบเงินทนุหมนุเวียน งบเงินอดุหนนุ

252,358,200 
, 13%

1,448,000,000 , 
73%

290,000,00
0 , 14%

ส่วนภูมิภาค จ าแนกตามประเภทรายจ่าย

งบบริหาร งบเงินทนุหมนุเวียน งบเงินอดุหนนุ

 
    295,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.32 
 
          เงินอุดหนุน  เป็นเงินทุนตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการส่งเสริม
บทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี 
และการสนับสนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี งบประมาณ 295,000,000 บาท (สองร้อย -             
เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)   
  จัดสรรให้จังหวัด  ดังนี้ 
  - จังหวัดขนาดเล็ก    34 จังหวัด ๆ ละ  3,000,000 บาท   เป็นเงิน  102,000,000  บาท 
  - จังหวัดขนาดกลาง  22 จังหวัด ๆ ละ  4,000,000 บาท   เป็นเงิน    88,000,000  บาท 
  - จังหวัดขนาดใหญ่   21 จังหวัด ๆ ละ  5,000,000 บาท   เป็นเงิน  105,000,000  บาท 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ าแนกงบประมาณ ตามส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

งบเงินอุดหนุน   



 
 

12 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
2.4 ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
     วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 (CDD Agenda 2017) ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     และการประเมินผลทุนหมุนเวียน (ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ปี 2561) 
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ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
2560-2564 

  

วาระกรมการพัฒนาชุมชน 
(CDD Agenda 2017) 

  

ยุทธศาสตร์ 3  เสริมสรา้งทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาล 

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมตั ิ
            ได้ส่งเสริมอาชีพและเครอืข่ายอาชีพ  1,500 โครงการ           
            (ปี 2561) 

 เป้าหมาย : เศรษฐกิจครัวเรือนมคีวามมั่นคง  
               ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 

ปัจจัยสนับสนุน : กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน  
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสมาชิกที่มีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการสนับสนุนเงินทุน        
  

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2560 - 2564 

  

1. ด้านการเงิน  
   ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา  
    

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ตัวชี้วัด 2.1  ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  

3. ด้านการปฏบิัติการ 
   ตวัชี้วัด 3.1 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง   
   ตวัชี้วัด 3.2 ความสามารถในการจัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรี  
   ตวัชี้วัด 3.3 ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระ  
   ตวัชี้วัด 3.4 ความสามารถในการจัดท าข้อมูลทางการเงินของจังหวัด และ กทม.  
                  ประจ าปบีัญชี 2561  

4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
   ตวัชี้วัด 4.1  บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน  
   ตวัชี้วัด 4.2  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
   ตวัชี้วัด 4.3  การตรวจสอบภายใน  
   ตวัชี้วัด 4.4  การบริหารจัดการสารสนเทศ  
   ตวัชี้วัด 4.5  การบริหารทรัพยากรบคุคล  

 งบประมาณ  2,214,346,200  บาท 
     - งบบริหาร                            441,346,200  บาท 
     - งบเงินทุนหมุนเวียน              1,478,,000,000  บาท 
     - งบอุดหนุน                           295,000,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ 1  เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตร ี
ยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคณุภาพชีวติ 
ยุทธศาสตร์ 3  เสริมสรา้งขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
(ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง) 

  

งบประมาณรายจ่ายกองทุนพฒันาสตรี 
ปี 2561 

 



 
 

13 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
2.5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88.00 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน  และเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 96.00 ของงบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้  

 

ไตรมาส 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ (ร้อยละสะสม) 

ภาพรวม รายจ่ายลงทุน 
1 30.29 21.11 
2 52.29 43.11 
3 74.29 65.11 
4 96.00 88.00 

 

 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาส แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ร้อยละ (ร้อยละสะสม) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ (ร้อยละสะสม) 

1 
30.26 

(670,133,250) 
32.00 

2 
68.45 

(1,515,627,620) 
70.00 

3 
96.92 

(2,146,116,530) 
98.00 

4 
100 

(2,214,346,200) 
100 



 
 

14 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

16 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

17 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 

 
 
 
 
 
 
 

   

  แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ 
จ านวน 2,214,346,200 บาท โดยแยกกิจกรรม/โครงการตามประเภทงบประมาณที่ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ เป็นหน่วยด าเนินการ ดังนี้ 

ที ่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
1 
 

 
 

งบบริหาร 
1.1 งบบุคลากร 
1.2 งบด าเนินการ 
    - ค่าตอบแทน 

 
- 
 

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม 
    การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
    (อกส.อ.) 
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาส าหรับเจ้าหน้าที่ 
    ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ 
 

   - ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าใช้จ่ายในการ 
  จัดประชุม   
 
 
 
 
 
 
 

4) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีระดับจังหวัด 
5) ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีจังหวัด 
6) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม 
    การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
7) ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 

- ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
  ไปราชการ 

8) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการ 
    บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
    พนักงานกองทุนฯ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ 
    จังหวัด 
 

  ส่วนที่ 3    
แนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงาน

และแผนการใช้จา่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



 
 

18 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ที ่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
   9) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

   -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   
   -คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยาอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 

- ค่าใช้จ่ายประชุม/ 
  ฝึกอบรม/สัมมนา   

10) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ 
      กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
      บทบาทสตรีอ าเภอ 
11) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหาร 
     จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ 
     แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา 
     บทบาทสตรีจังหวัด 
13) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพ 
     แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา 
     บทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อน 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/ 
     เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงาน 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุน 
     พัฒนาบทบาทสตรี 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและ 
      การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
16) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
17) ค่าถ่ายเอกสาร ส าหรับการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
     บทบาทสตรีระดับจังหวัด 
18) ค่าติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
19) ค่าซ่อมแซมฝาผนังส านักงาน 

- ค่าวัสดุ 
 

20) ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
     เลขานุการ อกส.จ. 
21) ค่าวัสดุส านักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
     เลขานุการ อกส.อ. 
22) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 

 



 
 

19 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ที ่ ประเภทงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย กิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ค่าสาธารณูปโภค 23) ค่าไฟฟ้า 
24) ค่าน้ า 
25) ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 
26) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่
27) ค่าไปรษณีย์ 
28) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
29) ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

1.3 งบลงทุน 30) ครุภัณฑ์ส านักงานฯ ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
 

2 เงินอุดหนุน 31) พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน 

3 เงินทุนหมุนเวียน 32) พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน 

 
 
การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 งบบริหาร  :  ด าเนินการตามระเบียบราชการ   

                 โดยงบลงทุนเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1 
 งบเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน  :  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ 

การใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
(ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559) 
 
    แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ได้แก ่

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

  2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
  4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล 
     เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อน 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  

 



 
 

20 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
  
 
 

วัตถุประสงค ์:  เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
           มีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินจาก 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

 
 ด าเนินงานในระดับจังหวัด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ 

    ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ    
 2. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

   และติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ    
 3. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย/หลักสูตร/วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

   ในการด าเนินโครงการ 
 4. ด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ 

   ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ    
             5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 

               ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
                        6. รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ  
                           พ.ศ.2561  ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      บันทึกรายจ่าย 
                           งบบริหาร ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจ่าย 
                          ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ                         
 

  เนื้อหาวิชา 1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน 
    พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
 2. เทคนิคการวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการ 
 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 4. การจัดท าแผนติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6,374 คน ประกอบด้วย 
 1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    อ าเภอ 878 อ าเภอๆ ละ 7 คน รวม 6,146 คน 
 2. เจ้าหน้าที่โครงการ 76 จังหวัดๆ ละ 3 คน รวม 228 คน 

 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 



 
 

21 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

  
  งบประมาณ จ านวน 5,531,900 บาท ด าเนินการ 76 จังหวัด 

  หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

  พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 

  ระยะเวลา ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ระยะเวลา  1 วัน 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   อ าเภอ สามารถพิจารณากลั่นกรองโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุน 

 2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
   สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 

  ตัวช้ีวัดโครงการ 1. เชิงปริมาณ 

   -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณากลั่นกรอง 
    โครงการสมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 2. เชิงคุณภาพ 

   -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
   สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

  ผลลัพธ์     : การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การจัดสรรงบประมาณ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

         

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนเงิน จ านวน คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที ่
รวม 

อ าเภอ และตดิตามการด าเนินงาน 
กองทุนฯ อ าเภอ 

โครงการ ทีจ่ัดสรร 

   (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 
1 1 นนทบุรี 6 42 3 45 39,750 
1 2 ปทุมธานี 7 49 3 52 45,700 
1 3 พระนครศรีอยุธยา 16 112 3 115 99,250 
1 4 สระบุรี 13 91 3 94 81,400 
2 5 ชัยนาท 8 56 3 59 51,650 
2 6 ลพบุรี 11 77 3 80 69,500 
2 7 สิงห์บุรี 6 42 3 45 39,750 
2 8 อ่างทอง 7 49 3 52 45,700 
3 9 ฉะเชิงเทรา 11 77 3 80 69,500 
3 10 นครนายก 4 28 3 31 27,850 
3 11 ปราจีนบุรี 7 49 3 52 45,700 
3 12 สมุทรปราการ 6 42 3 45 39,750 
3 13 สระแก้ว 9 63 3 66 57,600 
4 14 กาญจนบุรี 13 91 3 94 81,400 
4 15 นครปฐม 7 49 3 52 45,700 
4 16 ราชบุรี 10 70 3 73 63,550 
4 17 สุพรรณบุรี 10 70 3 73 63,550 
5 18 ประจวบคีรีขันธ์ 8 56 3 59 51,650 
5 19 เพชรบุรี 8 56 3 59 51,650 
5 20 สมุทรสงคราม 3 21 3 24 21,900 
5 21 สมุทรสาคร 3 21 3 24 21,900 
6 22 ชุมพร 8 56 3 59 51,650 
6 23 นครศรีธรรมราช 23 161 3 164 140,900 
6 24 พัทลุง 11 77 3 80 69,500 
6 25 สุราษฏร์ธานี 19 133 3 136 117,100 

 
 



 
 

23 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนเงิน จ านวน คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที ่
รวม 

อ าเภอ และตดิตามการด าเนินงาน
กองทุนฯ อ าเภอ 

โครงการ ทีจ่ัดสรร 

   (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 
7 26 กระบี่ 8 56 3 59 51,650 
7 27 ตรัง 10 70 3 73 63,550 
7 28 พังงา 8 56 3 59 51,650 
7 29 ภูเก็ต 3 21 3 24 21,900 
7 30 ระนอง 5 35 3 38 33,800 
8 31 สงขลา 16 112 3 115 99,250 
8 32 สตูล 7 49 3 52 45,700 
8 33 ปัตตานี 12 84 3 87 75,450 
8 34 ยะลา 8 56 3 59 51,650 
8 35 นราธิวาส 13 91 3 94 81,400 
9 36 จันทบุรี 10 70 3 73 63,550 
9 37 ชลบุร ี 11 77 3 80 69,500 
9 38 ตราด 7 49 3 52 45,700 
9 39 ระยอง 8 56 3 59 51,650 
10 40 เลย 14 98 3 101 87,350 
10 41 หนองคาย 9 63 3 66 57,600 
10 42 บึงกาฬ 8 56 3 59 51,650 
10 43 หนองบัวล าภู 6 42 3 45 39,750 
10 44 อุดรธานี 20 140 3 143 123,050 
11 45 นครพนม 12 84 3 87 75,450 
11 46 มุกดาหาร 7 49 3 52 45,700 
11 47 สกลนคร 18 126 3 129 111,150 
12 48 กาฬสินธุ์ 18 126 3 129 111,150 
12 49 ขอนแก่น 26 182 3 185 158,750 
12 50 มหาสารคาม 13 91 3 94 81,400 
12 51 ร้อยเอ็ด 20 140 3 143 123,050 

 
 
 
 



 
 

24 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนเงิน จ านวน คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที ่
รวม 

อ าเภอ และตดิตามการด าเนินงาน
กองทุนฯ อ าเภอ 

โครงการ ทีจ่ัดสรร 

   (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 
13 52 ยโสธร 9 63 3 66 57,600 
13 53 ศรีสะเกษ 22 154 3 157 134,950 
13 54 อ านาจเจริญ 7 49 3 52 45,700 
13 55 อุบลราชธานี 25 175 3 178 152,800 
14 56 ชัยภูมิ 16 112 3 115 99,250 
14 57 นครราชสีมา 32 224 3 227 194,450 
14 58 บุรีรัมย์ 23 161 3 164 140,900 
14 59 สุรินทร์ 17 119 3 122 105,200 
15 60 เชียงใหม่ 25 175 3 178 152,800 
15 61 แม่ฮ่องสอน 7 49 3 52 45,700 
15 62 ล าปาง 13 91 3 94 81,400 

15 63 ล าพูน 8 56 3 59 51,650 
16 64 เชียงราย 18 126 3 129 111,150 
16 65 น่าน 15 105 3 108 93,300 
16 66 พะเยา 9 63 3 66 57,600 
16 67 แพร่ 8 56 3 59 51,650 
17 68 ตาก 9 63 3 66 57,600 
17 69 พิษณุโลก 9 63 3 66 57,600 
17 70 เพชรบูรณ์ 11 77 3 80 69,500 
17 71 สุโขทัย 9 63 3 66 57,600 
17 72 อุตรดิตถ์ 9 63 3 66 57,600 
18 73 ก าแพงเพชร 11 77 3 80 69,500 
18 74 นครสวรรค์ 15 105 3 108 93,300 
18 75 พิจิตร 12 84 3 87 75,450 
18 76 อุทัยธานี 8 56 3 59 51,650 

รวม 878 6,146 228 6,374 5,531,900 
 
 
 
 



 
 

25 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 

 
 

วัตถุประสงค ์:  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลแก่กลไก 
   การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

 
 ด าเนินงานในระดับจังหวัด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 1. ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล       

 2. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล       

 3. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย/หลักสูตร/วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
   ในการด าเนินโครงการ 

 4. ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ตามหลักธรรมาภิบาล         

 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
                          ให้ส านกังานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
                    6. รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2561 
                          ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      บันทึกรายจ่ายงบบริหาร 
                         ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงาน 
                         กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 

  เนื้อหาวิชา 1. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ตามหลักธรรมาภิบาลระดับจังหวัด    
3. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
   และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ     
4. องค์ความรู้เรื่อง การจัดท าแผนติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
 

 

 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 



 
 

26 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
  

  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2,778 คน ประกอบด้วย 
1. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 76 จังหวัดๆ ละ  
   11 คน  รวม 836 คน 
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   อ าเภอ 878 อ าเภอๆ ละ 2 คน รวม 1,756 คน 
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 76 จังหวัด รวม 186 คน โดยแบ่งเป็น   
    - จังหวัดที่มีจ านวนอ าเภอ ไม่เกิน 10 อ าเภอ จ านวน 42 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ 
      โครงการจังหวัดละ 2 คน รวม 84 คน 
    - จังหวัดที่มีจ านวนอ าเภอ 11 อ าเภอขึ้นไป จ านวน 34 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ 
      โครงการจังหวัดละ 3 คน รวม 102 คน 
 

  งบประมาณ จ านวน  2,479,500 บาท  ด าเนินการ 76 จังหวัด 

  หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

  พื้นที่ด าเนินการ ระดับจังหวัด  จ านวน 76 จังหวัด 

  ระยะเวลา ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ระยะเวลา 1 วัน 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  ตัวช้ีวัดโครงการ         1. เชิงปริมาณ  
   -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล   
2.เชิงคุณภาพ  
  -กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
   การบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุน  
   พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน  
 

  ผลลัพธ์    : การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และเกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการเงินทุน 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

27 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
                                                      การจัดสรรงบประมาณ 
    โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
                                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                                              ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

         

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   จ านวน 
จ านวน คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที ่

รวม 
เงินที ่

อ าเภอ บริหารกองทุนฯ 
จังหวัด 

และติดตามการด าเนินงาน
กองทุนฯ อ าเภอ โครงการ จัดสรร 

   (คน)  (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 
1 1 นนทบุรี 6 11 12 2 25 22,850 
1 2 ปทุมธานี 7 11 14 2 27 24,550 
1 3 พระนครศรีอยุธยา 16 11 32 3 46 40,600 
1 4 สระบุรี 13 11 26 3 40 35,500 
2 5 ชัยนาท 8 11 16 2 29 26,250 
2 6 ลพบุรี 11 11 22 3 36 32,100 
2 7 สิงห์บุรี 6 11 12 2 25 22,850 
2 8 อ่างทอง 7 11 14 2 27 24,550 
3 9 ฉะเชิงเทรา 11 11 22 3 36 32,100 
3 10 นครนายก 4 11 8 2 21 19,450 
3 11 ปราจีนบุรี 7 11 14 2 27 24,550 
3 12 สมุทรปราการ 6 11 12 2 25 22,850 
3 13 สระแก้ว 9 11 18 2 31 27,950 
4 14 กาญจนบุรี 13 11 26 3 40 35,500 
4 15 นครปฐม 7 11 14 2 27 24,550 
4 16 ราชบุรี 10 11 20 2 33 29,650 
4 17 สุพรรณบุรี 10 11 20 2 33 29,650 
5 18 ประจวบคีรีขันธ์ 8 11 16 2 29 26,250 
5 19 เพชรบุรี 8 11 16 2 29 26,250 
5 20 สมุทรสงคราม 3 11 6 2 19 17,750 
5 21 สมุทรสาคร 3 11 6 2 19 17,750 
6 22 ชุมพร 8 11 16 2 29 26,250 
6 23 นครศรีธรรมราช 23 11 46 3 60 52,500 
6 24 พัทลุง 11 11 22 3 36 32,100 
6 25 สุราษฏร์ธานี 19 11 38 3 52 45,700 

 



 
 

28 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   จ านวน 
จ านวน คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที ่

รวม 
เงินที ่

อ าเภอ บริหารกองทุนฯ 
จังหวัด 

และติดตามการด าเนินงาน
กองทุนฯ อ าเภอ 

โครงการ จัดสรร 

   (คน)  (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 
7 26 กระบี่ 8 11 16 2 29 26,250 
7 27 ตรัง 10 11 20 2 33 29,650 
7 28 พังงา 8 11 16 2 29 26,250 
7 29 ภูเก็ต 3 11 6 2 19 17,750 
7 30 ระนอง 5 11 10 2 23 21,150 
8 31 สงขลา 16 11 32 3 46 40,600 
8 32 สตูล 7 11 14 2 27 24,550 
8 33 ปัตตานี 12 11 24 3 38 33,800 
8 34 ยะลา 8 11 16 2 29 26,250 
8 35 นราธิวาส 13 11 26 3 40 35,500 
9 36 จันทบุรี 10 11 20 2 33 29,650 
9 37 ชลบุร ี 11 11 22 3 36 32,100 
9 38 ตราด 7 11 14 2 27 24,550 
9 39 ระยอง 8 11 16 2 29 26,250 
10 40 เลย 14 11 28 3 42 37,200 
10 41 หนองคาย 9 11 18 2 31 27,950 
10 42 บึงกาฬ 8 11 16 2 29 26,250 
10 43 หนองบัวล าภู 6 11 12 2 25 22,850 
10 44 อุดรธานี 20 11 40 3 54 47,400 
11 45 นครพนม 12 11 24 3 38 33,800 
11 46 มุกดาหาร 7 11 14 2 27 24,550 
11 47 สกลนคร 18 11 36 3 50 44,000 
12 48 กาฬสินธุ์ 18 11 36 3 50 44,000 
12 49 ขอนแก่น 26 11 52 3 66 57,600 
12 50 มหาสารคาม 13 11 26 3 40 35,500 
12 51 ร้อยเอ็ด 20 11 40 3 54 47,400 

 

 

 



 
 

29 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   จ านวน 
จ านวน คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที ่

รวม 
เงินที ่

อ าเภอ บริหารกองทุนฯ 
จังหวัด 

และติดตามการด าเนินงาน
กองทุนฯ อ าเภอ โครงการ จัดสรร 

   (คน)  (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 
13 52 ยโสธร 9 11 18 2 31 27,950 
13 53 ศรีสะเกษ 22 11 44 3 58 50,800 
13 54 อ านาจเจริญ 7 11 14 2 27 24,550 
13 55 อุบลราชธานี 25 11 50 3 64 55,900 
14 56 ชัยภูมิ 16 11 32 3 46 40,600 
14 57 นครราชสีมา 32 11 64 3 78 67,800 
14 58 บุรีรัมย์ 23 11 46 3 60 52,500 
14 59 สุรินทร์ 17 11 34 3 48 42,300 
15 60 เชียงใหม่ 25 11 50 3 64 55,900 
15 61 แม่ฮ่องสอน 7 11 14 2 27 24,550 
15 62 ล าปาง 13 11 26 3 40 35,500 
15 63 ล าพูน 8 11 16 2 29 26,250 
16 64 เชียงราย 18 11 36 3 50 44,000 
16 65 น่าน 15 11 30 3 44 38,900 
16 66 พะเยา 9 11 18 2 31 27,950 
16 67 แพร่ 8 11 16 2 29 26,250 
17 68 ตาก 9 11 18 2 31 27,950 
17 69 พิษณุโลก 9 11 18 2 31 27,950 
17 70 เพชรบูรณ์ 11 11 22 3 36 32,100 
17 71 สุโขทัย 9 11 18 2 31 27,950 
17 72 อุตรดิตภ์ 9 11 18 2 31 27,950 
18 73 ก าแพงเพชร 11 11 22 3 36 32,100 
18 74 นครสวรรค์ 15 11 30 3 44 38,900 
18 75 พิจิตร 12 11 24 3 38 33,800 
18 76 อุทัยธานี 8 11 16 2 29 26,250 

รวม 878 836 1,756 186 2,778 2,479,500 
 

 

 



 
 

30 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

  

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา 
 บทบาทสตรีจังหวัด ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือให้คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จัดท าแผน- 
     ปฏิบัติการในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ ให้สอดคล้อง  
     กับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

 
 ด าเนินงานในระดับจังหวัด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 1. ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการ 
   เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

 2. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่ 
     คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
 3. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย/หลักสูตร/วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่เก่ียวข้องใน 
    การด าเนินโครงการ 
 4. ด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการ 

   เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
         5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
                        ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
                     6. รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2561 
                        ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      บันทึกรายจ่ายงบบริหาร 
                       ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงาน 
                       กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 7. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าทะเบียนคณะกรรมการเครือข่ายทุกระดับและสมาชิกของเครือข่าย 

   อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยจ าแนกตามประเภทของอาชีพ จ านวน 
   6 อาชีพ  ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านการบริการ 
   ด้านคหกรรม  ด้านหัตถกรรม และด้านศิลปกรรม ของจังหวัดให้ผู้บริหารทราบ 
    
 

 
 

 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 



 
 

31 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

  เนื้อหาวิชา 1. การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา 
    บทบาทสตรีจังหวัด 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP 
 4. การจัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของ 
    เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2561 

  กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 1 รุ่น ๆ ละ 45 คน ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดๆ ละ 20 คน 
 2. ผู้แทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับการสนับสนุน 

   เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปี 2560 จ านวน 22 คน 
 3. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 3 คน 

  งบประมาณ จ านวน 3,648,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
  พื้นที่ด าเนินการ ระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
  ระยะเวลา ด าเนินการในไตรมาสที่ 2  ระยะเวลา 1 วัน  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีความรู้ 
    ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

   และสามารถบริหารจัดการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ 
 2. คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีโอกาส 
    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
  

  ตัวช้ีวัดโครงการ 1. เชิงปริมาณ 
   1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการ 
      ปฏิบัติงานเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 

    2) คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีแผน 
      ปฏิบัติการในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ  
      ประจ าปี 2561 

  2. เชิงคุณภาพ 
    -คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสามารถ 
     บริหารจัดการเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิก 
     ของเครือข่ายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

  

 



 
 

32 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

  

  ผลลัพธ์     : 1. คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสามารถ 
    ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับภาคีการพัฒนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   ของสมาชิกของเครือข่ายฯ  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีช่องทางในการจ าหน่าย 
    ผลิตภัณฑ ์
 2. คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสามารถ 
    สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกของเครือข่ายฯ ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 

   ของจังหวัด 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์ : 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา 
                        บทบาทสตรีระดับอ าเภอ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ 
  2. เพ่ือจัดตั้งและสนับสนุนให้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
                        จดัท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่ายฯ ให้ 
                        สอดคล้องกับเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
  

 ระดับจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 
 1. ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่าย 

    อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 2. แจ้งอ าเภอด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการ 

    เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 3. ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่อ าเภอในการด าเนินโครงการฯ 
 4. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการฯ 
 5. จังหวัดสรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 

    ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
6. จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ  
   พ.ศ.2561 ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      บันทึกรายจ่าย 
   งบบริหาร  ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
   ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 ระดับอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการ 

   เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ    
 2. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ 

   สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนา 

   บทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ  

   มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่ 
 5. อ าเภอสรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 

    ส่งให้จังหวัดภายใน 7 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
 6. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

   ระดับอ าเภอส่งให้จังหวัด 
  

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ    
    สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

 



 
 

34 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
  

  เนื้อหาวิชา 1. แนวคิดการสร้างเครือข่าย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาชีพ 
   สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 2. แนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    

  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 878 รุ่นๆ ละ 42 คน ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จ านวน 20 กลุ่ม 

   กลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน 
 2. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 2 คน  

  งบประมาณ จ านวน 26,340,000 บาท ด าเนินการรุ่นละ 30,000 บาท จ านวน 878 รุ่น 

  หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

  พื้นที่ด าเนินการ ระดับอ าเภอ 

  ระยะเวลา ด าเนินการในไตรมาสที่ 2  ระยะเวลา 1 วัน 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
 2. เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ สามารถส่งเสริม 

   สนับสนุน ให้ความรู้เรื่องอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ 
 3. เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ สามารถส่งเสริม 

   ให้กลุ่มอาชีพของสมาชิก ได้สมัครขึ้นทะเบียนเป็น OTOP 
 

  ตัวช้ีวัดโครงการ 1. เชิงปริมาณ 
   1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานของ 
       เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

    2) มีเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ  
       จ านวน 1 เครือข่าย 

  2. เชิงคุณภาพ 
    -เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ มีแผนปฏิบัติการ 
   ในการด าเนินงานสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

  ผลลัพธ์     : 1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพมีทางเลือก 
   ด้านการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

 2. เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถให้การส่งเสริมสนับสนุน 
   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิกกองทุน 
   พัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

  
  



 
 

35 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค ์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
  

 ระดับจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 
 1. ขออนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/ 

   เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 2. แจ้งอ าเภอด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา 
   บทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน 
   พัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   

 3. ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่อ าเภอในการด าเนินโครงการฯ 
 4. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการฯ 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 

   ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
6. รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2561 
   ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      บันทึกรายจ่ายงบบริหาร   
   ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส านักงานกองทุน 
   พัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 ระดับอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

   ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 2. ด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    

 3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
    ส่งให้จังหวัดภายใน 7 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/ 
     เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อน 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 



 
 

36 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

  
  เนื้อหาวิชา 1. บทบาทหน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล 

    เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    หมู่บ้าน/ชุมชน 

 2. เทคนิคการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
 3. หลักการวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจาก 

    กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 4. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

   พัฒนาบทบาทสตรี 
 5. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 92,881 คน ประกอบด้วย 
 1. คณะท างานขับเคลื่อนต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา จ านวน 7,771 แห่ง 

   แห่งละ 2 คน รวม 15,542 คน 
2. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 1 คน รวม 75,583 คน  

 3. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 878 อ าเภอๆ ละ 2 คน รวม 1,756 คน 

  งบประมาณ จ านวน 42,568,980 บาท 

  หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

  พื้นที่ด าเนินการ ระดับอ าเภอ 

  ระยะเวลา ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ระยะเวลา 1 วัน 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 
 และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถ 
 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ตัวช้ีวัดโครงการ 1. เชิงปริมาณ 
    -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
     ของตนเอง 

 2. เชิงคุณภาพ  
    -คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง 
     พัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 

      สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ผลลัพธ์     : การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
 



 
 

37 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
                                                      การจัดสรรงบประมาณ 
          โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานฯ และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                                      ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
                                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                                              ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

           

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวน กลุ่มเป้าหมาย     

จ านวน ต าบล/
เทศบาล/ 

คณะท างาน
ขับเคลื่อนต าบล/ 

อาสาสมัครผู้
ประสานงาน 

เจ้าหน้าที ่
รวม 

จ านวนเงิน 

อ าเภอ เทศบาล
เมืองพัทยา 

เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา 

กองทุนฯ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

โครงการ ที่จัดสรร 

  (แห่ง)  (คน)  (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 

1 1 นนทบุรี 6 42 84 582 12 678 307,344 

1 2 ปทุมธาน ี 7 64 128 678 14 820 369,588 

1 3 พระนครศรีอยุธยา 16 156 312 1,556 32 1,900 854,544 

1 4 สระบุร ี 13 110 220 965 26 1,211 567,872 

2 5 ชัยนาท 8 59 118 518 16 652 314,032 

2 6 ลพบุร ี 11 128 256 2,910 22 3,188 1,302,564 

2 7 สิงห์บุรี 6 45 90 415 12 517 246,164 

2 8 อ่างทอง 7 64 128 507 14 649 304,608 

3 9 ฉะเชิงเทรา 11 106 212 873 22 1,107 511,784 

3 10 นครนายก 4 45 90 361 8 459 207,556 

3 11 ปราจีนบุร ี 7 75 150 629 14 793 359,328 

3 12 สมุทรปราการ 6 47 94 556 12 662 301,264 

3 13 สระแก้ว 9 65 130 690 18 838 392,996 

4 14 กาญจนบุร ี 13 121 242 1,053 26 1,321 609,672 

4 15 นครปฐม 7 116 232 1,097 14 1,343 568,328 

4 16 ราชบุร ี 10 111 222 916 20 1,158 522,880 

4 17 สุพรรณบุร ี 10 121 242 967 20 1,229 549,860 

5 18 ประจวบคีรีขันธ ์ 8 60 120 527 16 663 318,212 

5 19 เพชรบุร ี 8 84 168 673 16 857 391,932 

5 20 สมุทรสาคร 3 38 76 393 6 475 205,352 

5 21 สมุทรสงคราม 3 35 70 285 6 361 162,032 

6 22 ชุมพร 8 77 154 758 16 928 418,912 

6 23 นครศรีธรรมราช 23 187 374 1,861 46 2,281 1,057,312 
 



 
 

38 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวน กลุ่มเป้าหมาย     

จ านวน ต าบล/
เทศบาล/ 

คณะท างาน
ขับเคลื่อนต าบล/ 

อาสาสมัครผู้
ประสานงาน 

เจ้าหน้าที ่
รวม 

จ านวนเงิน 

อ าเภอ เทศบาล
เมืองพัทยา 

เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา 

กองทุนฯ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

โครงการ ทีจ่ัดสรร 

  (แห่ง)  (คน)  (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 

6 24 พัทลุง 11 73 146 640 22 808 398,164 

6 25 สุราษฏร์ธาน ี 19 137 274 1,248 38 1,560 750,196 

7 26 กระบี่ 8 61 122 462 16 600 294,272 

7 27 ตรัง 10 99 198 658 20 876 415,720 

7 28 พังงา 8 54 108 333 16 457 239,932 

7 29 ภูเก็ต 3 19 38 122 6 166 87,932 

7 30 ระนอง 5 30 60 247 10 317 161,880 

8 31 สงขลา 16 140 280 1,229 32 1,541 718,124 

8 32 สตูล 7 41 82 244 14 340 187,188 

8 33 ปัตตาน ี 12 113 226 748 24 998 478,648 

8 34 ยะลา 8 62 124 579 16 719 339,492 

8 35 นราธิวาส 13 89 178 695 26 899 449,312 

9 36 จันทบุร ี 10 81 162 719 20 901 425,220 

9 37 ชลบุร ี 11 98 196 1,002 22 1,220 554,724 

9 38 ตราด 7 43 86 286 14 386 204,668 

9 39 ระยอง 8 63 126 438 16 580 286,672 

10 40 เลย 14 96 192 874 28 1,094 531,696 

10 41 หนองคาย 9 67 134 617 18 769 366,776 

10 42 บึงกาฬ 8 59 118 528 16 662 317,832 

10 43 หนองบัวล าภ ู 6 67 134 660 12 806 355,984 

10 44 อุดรธาน ี 20 186 372 1,971 40 2,383 1,071,220 

11 45 นครพนม 12 103 206 977 24 1,207 558,068 

11 46 มุกดาหาร 7 54 108 500 14 622 294,348 

11 47 สกลนคร 18 140 280 1,382 36 1,698 794,352 

12 48 กาฬสินธุ์ 18 150 300 1,320 36 1,656 778,392 
12 49 ขอนแก่น 26 222 444 2,221 52 2,717 1,247,844 
12 50 มหาสารคาม 13 142 284 1,733 26 2,043 884,032 
12 51 ร้อยเอ็ด 20 202 404 2,071 40 2,515 1,121,380 
 



 
 

39 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

เขต
ตรวจ

ราชการ
ที ่

ที ่ จังหวัด 

  จ านวน กลุ่มเป้าหมาย     

จ านวน ต าบล/
เทศบาล/ 

คณะท างาน
ขับเคลื่อนต าบล/ 

อาสาสมัครผู้
ประสานงาน 

เจ้าหน้าที ่
รวม 

จ านวนเงิน 

อ าเภอ เทศบาลเมือง
พัทยา 

เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา 

กองทุนฯ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

โครงการ ที่จัดสรร 

  (แห่ง)  (คน)  (คน)  (คน)  (คน) (บาท) 

13 52 ยโสธร 9 87 174 789 18 981 447,336 
13 53 ศรีสะเกษ 22 216 432 2,317 44 2,793 1,243,588 
13 54 อ านาจเจริญ 7 63 126 563 14 703 325,128 
13 55 อุบลราชธานี 25 238 476 2,543 50 3,069 1,373,320 
14 56 ชัยภูมิ 16 142 284 1,494 32 1,810 820,344 
14 57 นครราชสีมา 32 333 666 3,738 64 4,468 1,963,776 
14 58 บุรีรัมย์ 23 208 416 2,260 46 2,722 1,224,892 
14 59 สุรินทร์ 17 172 344 2,050 34 2,428 1,063,468 
15 60 เชียงใหม่ 25 210 420 1,877 50 2,347 1,098,960 
15 61 แม่ฮ่องสอน 7 49 98 374 14 486 242,668 
15 62 ล าปาง 13 103 206 942 26 1,174 553,812 
15 63 ล าพูน 8 57 114 535 16 665 318,972 
16 64 เชียงราย 18 143 286 1,599 36 1,921 879,092 
16 65 น่าน 15 99 198 741 30 969 492,480 
16 66 พะเยา 9 70 140 640 18 798 377,796 
16 67 แพร่ 8 78 156 679 16 851 389,652 
17 68 ตาก 9 68 136 579 18 733 353,096 
17 69 พิษณุโลก 9 101 202 971 18 1,191 527,136 
17 70 เพชรบูรณ์ 11 127 254 1,335 22 1,611 703,304 
17 71 สุโขทัย 9 88 176 762 18 956 437,836 
17 72 อุตรดิตภ์ 9 78 156 620 18 794 376,276 
18 73 ก าแพงเพชร 11 89 178 964 22 1,164 533,444 
18 74 นครสวรรค์ 15 141 282 1,364 30 1,676 761,140 
18 75 พิจิตร 12 101 202 881 24 1,107 520,068 
18 76 อุทัยธานี 8 63 126 692 16 834 383,192 

รวม 878 7,771 15,542 75,583 1,756 92,881 42,568,980 
 
 



 
 

40 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 

 ทุนหมุนเวียนเป็นกลไกในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน        
ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียนดังกล่าว โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง        
เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับและประเมินทุนหมุนเวียน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

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

 งบประมาณ  :  จ านวน  7,600,000 บาท (76 จังหวัด)  โดยด าเนินงานในวงเงินงบประมาณตามไตรมาสที่ก าหนด 

 ระยะเวลา    :  ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3         

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

 กรอบการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ จึงก าหนดกรอบการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียนดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เช่น 
       1.1) การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะหรือเพ่ิมพูนทักษะ บุคลากรในส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือคณะท างาน 
       1.2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การศึกษาวิจัย
และพัฒนากองทุนฯ การสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้ 
       1.3) การจัดท าหรือทบทวนยุทธศาสตร์ หรือแผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด 
       1.4) การสร้างการรับรู้ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 2. การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
     เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้การประเมินผลทุนหมุนเวียนบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก าหนดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เช่น 
       2.1) การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม เกี่ยวกับการประเมินผลทุนหมุนเวียน 
       2.2) การรวบรวมและจัดท าเอกสารหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์การประเมินผล          
ทุนหมุนเวียน 
       2.3) การติดตาม สนับสนุนการประเมินผลทุนหมุนเวียน 
       2.4) การจัดท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย 

 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน 
 



 
 

41 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

         โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    1) เป็นกิจกรรม/โครงการที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้สามารถด าเนินการเพ่ือเป็นการต่อยอด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าวได้ 
    2) ไม่เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา หรือจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์      
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    3) จัดท าเป็นโครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด      
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่จ ากัดจ านวนกิจกรรม/โครงการ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ  
    4) ด าเนินการตามระเบียบราชการ 
    5) จัดท ารายงานผลกิจกรรม/โครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดเพ่ือทราบ และรายงานผลตามแบบที่ก าหนดส่งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)  
ภายใน 15 วัน หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
             6) จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      
บันทึกรายจ่าย       งบบริหาร  ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่าย    
ให้ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ภำยใน 15 วัน หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้      
ให้กับสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรี เพ่ือให้สตรีได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการ
สร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ซึ่งภายหลังการควบรวมกองทุนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผล  
ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน บริหารโดยคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559    
ทั้งนี้ได้วางแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 – 2564 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนด    
ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน 

 เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       
แปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

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

 ระยะเวลา    :  ด าเนินการในไตรมาสที่ 2         

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด บริหารกองทุนโดยมียุทธศาสตร์   
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

 กรอบการด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 1. ไม่เป็นกิจกรรม/โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน 
 2. เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี      
พ.ศ.2561 – 2564 
 3. เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการ     
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้สามารถด าเนินการเพ่ือเป็นการต่อยอดกิจกรรม/
โครงการดังกล่าวได้ 
 4. ต้องไม่เป็นการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา 

 โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) จัดท าเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี การส่งเสริมสตรี
และเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ไม่จ ากัดจ านวน
กิจกรรม/โครงการ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ  
   2) ให้ด าเนินการตามระเบียบราชการ  
 
 

7. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 



 
 

44 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
             3) จัดท ารายงานผลกิจกรรม/โครงการ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
เพ่ือทราบ และรายงานผลตามแบบที่ก าหนดส่งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ภายใน 15 วัน 
หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
            4) จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  
ลงในระบบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยโปรแกรม “SARA”  หัวข้อ จัดการงบประมาณสตรี      
บันทึกรายจ่าย       งบบริหาร  ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่าย ให้
ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ภำยใน 15 วัน หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 46 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 4 แบบประเมินผล  

 1 แบบประเมินผล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

 2 แบบสรุปประเมินผล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

 3 แบบประเมินผล โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 

 4 แบบสรุปประเมินผล โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 

 5 แบบประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพแก่
คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

 6 แบบสรุปประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพแก่
คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

 7 แบบประเมินผล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่
คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

 8 แบบสรุปประเมินผล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่
คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

 9 แบบประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 10 แบบสรุปประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้
ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

 

 

 

   ส่วนที่ 4    
                                  แบบประเมินผล/แบบสรุปประเมินผล 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 47 
 

แบบประเมินผล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
จังหวัด............................................ 

วันที่...................................................... 
ณ........................................................................................... 

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

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เพศ        หญิง               ชาย    

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

วุฒิการศึกษา  ระดับอนุปริญญา              ระดับปริญญาตรี                ระดับปริญญาโท 

         ระดับอื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………   

ต าแหน่งในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ (ระบุ) ................................................ 

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 
ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

          

2) เทคนิคการวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ           

3) การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           

4) การจัดท าแผนติดตาม และสนับสนุนการ 
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

 
 
 
 

/ส่วนที่ 2 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 48 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพิจารณา 
กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

     

2) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าแผน 
ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

     

3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 

     

4) มั่นใจว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้จาก 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

     

5) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องได ้

     

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

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

 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

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



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 49 
 

แบบสรุปประเมินผล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

จังหวัด................................................. 
วันที่...................................................... 

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

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

 

ประเด็น จ านวน 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 
- ระดับอ่ืนๆ 
 

  

4. ต าแหน่งในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
   1) ................................................  
   2) .................................. .............. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

/ส่วนที่ 1...   

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 50 

 ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

    จ านวน 
ร้อย
ละ 

  จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

  1) ทบทวนบทบาท
หน้าที่ของคณะอนุกรรม 
การกลั่นกรองและติด 
ตามการด าเนินงานกอง 
ทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อ าเภอ 

                    

  2) เทคนิคการวิเคราะห์
และกลั่นกรองโครงการ 

                    

  3) การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ในการ
ด าเนิ น งานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  4) การจัดท าแผนติด 
ตามและสนับสนุนการ 
ด าเนิ นงานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี 

                    

 
 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
 ร้อย   
 ละ 

จ านวน 
 ร้อย   
  ละ 

จ านวน 
 ร้อย   
  ละ 

จ านวน 
 ร้อย   
  ละ 

จ านวน 
 ร้อย   
  ละ 

1) สามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการพิจารณา 
กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

          

2) สามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการจัดท าแผน 
ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

          

3) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน    
ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 

          

4) ม่ันใจว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน 
การขับ เคลื่ อนการด า เนิ น งานกองทุ น 
พัฒนาบทบาทสตร ี

          

5) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องได้ 

          

/ส่วนที่ 3… 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 51 

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่           

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

          

 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 52 
 

แบบประเมินผล 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 

จังหวัด.......................................................... 
วันที่.............................................................. 

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

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

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เพศ               หญิง           ชาย    

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

วุฒิการศึกษา  ระดับอนุปริญญา              ระดับปริญญาตรี                ระดับปริญญาโท 

         ระดับอื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………   

ต าแหน่ง           คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด  ต าแหน่ง........................................ 
           คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อ าเภอ  ต าแหน่ง...................................... 

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1) ความรู้เรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล           

2) การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

          

3) การก าหนดแนวทางและเกณ ฑ์ การ
ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 

          

4) บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุ นฯจั งหวั ด และคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

          

5) องค์ความรู้ เรื่ องการจัดท าแผนติดตาม        
และสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

          

 
 

 
/ส่วนที่ 2 ...  
... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 53 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับไปใช้ ในการบริหาร 
จั ดการกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ตามหลั ก 
ธรรมาภิบาล 

     

2) สามารถน าแนวทางและเกณฑ์การประเมินผล
การบริหารจัดการกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ไปบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

     

3) สามารถน าความรู้ที่ ได้ ไป ใช้ ในการจั ดท า 
แผนติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

     

4 ) สามารถน าความรู้ ไป ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน 
ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 

     

5) มั่นใจว่าจะสามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปประยุกต์ 
ใช้ ใน ก ารขั บ เคลื่ อน การด า เนิ น งาน กองทุ น 
พัฒนาบทบาทสตรี 

     

6) ส ามารถถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ ก ารบ ริห าร 
จัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลแก่กลไก 
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล 
และหมู่บ้าน/ชุมชน 

     

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) การประสานงานของเจ้าหนา้ที่      
2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวชิาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู ้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

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



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 54 
 

แบบสรุปประเมินผล 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 

จังหวัด.................................... 
วันที่...................................................... 

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

 

ประเด็น จ านวน 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 
- ระดับอ่ืนๆ 

  

4. ต าแหน่ง 
   - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด 
        1) .............................................. 
        2) .............................................. 
   - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อ าเภอ 
        1) ..............................................  
        2) ..............................................  
 

  

 
 

/ส่วนที่ 1...   

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 55 

 
ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

    จ านวน 
ร้อย
ละ 

  จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

  1) ความรู้ เรื่องการ
บ ริห ารต ามหลั ก 
ธรรมาภิบาล 

                    

  2) การบริหารจัดการ 
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

                    

  3) ทบทวนบทบาท
ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะอนุกรรมการ
บริ หารกองทุ น ฯ
จั ง ห วั ด  แ ล ะ
คณะอนุกรรมการ
ก ลั่ น ก ร อ ง แ ล ะ
ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
อ าเภอ 

                    

  4) องค์ความรู้เรื่อง 
การจัดท าแผนติดตาม 
และสนั บสนุ นการ
ด าเนิ นงานกองทุ น 
พัฒนาบทบาทสตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 2...   
 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 56 
 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน  ร้อย 
ละ 

จ านวน  ร้อย
ละ 

จ านวน  ร้อย
ละ 

จ านวน  ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

1) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ 
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

          

2) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดท า 
แผนติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 

          

4) มั่นใจว่าจะสามารถน าความรู้ที่ ได้ไป 
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

5) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหาร 
จัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลแก่
กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท 
สตรีต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน 

          

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

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

          

 

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



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 57 

 
แบบประเมินผล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานเครือข่ายด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

วันที่.............................................................. 
ณ.................................................................................... 

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

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เพศ        หญิง               ชาย    

อายุ          15 – 24 ปี           25 – 34 ปี            35 – 44 ปี            45 – 54 ปี     

  55 – 64 ปี           65 – 74 ปี             75 – 84 ปี 

วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

        อนุปริญญา    ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี 

ต าแหน่ง  คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ  

  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1) การบ ริห ารจั ดการเครือข่ ายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 

          

2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

          

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาชิกกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรีสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP 

 

          

4) การจัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสมาชิกของเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2561 

          

 

/ส่วนที่ 2 ... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 58 
 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ 

ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ 
     

2) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้ 

     

3) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 

     

4) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน 

     

5) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรม/โครงการอีก 
   ในครั้งต่อไป 

     

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      
2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

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



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 59 
 

แบบสรุปประเมินผล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานเครือข่ายด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 

แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
จังหวัด.................................... 

วันที่...................................................... 
ณ.................................................................................... 

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

 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
- ชาย 
-  หญิง 

  

2. อายุ 
- 15 – 24 ปี 
- 25 – 34 ปี 
- 35 – 44 ปี 
- 45 – 54 ปี     
- 55 – 64 ปี 
- 65 – 74 ปี 
- 75 – 84 ปี 
 

  

3. วุฒิการศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 

  

4. ต าแหน่ง 
- คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ 
- สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

  

 
 
 

/ส่วนที่ 1...   

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 60 

 
ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

    จ านวน 
ร้อย
ละ 

  จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

  1) การบริหารจัดการ
เค รื อ ข่ า ย อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

                    

  2) บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุน
พั ฒ น าบ ท บาท ตรี
จังหวัด 

                    

  3)  ก า ร พั ฒ น า
ผลิ ตภั ณ ฑ์ สมาชิ ก
กองทุนพัฒนาบทบาท
สต รี  สู่ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ 
OTOP 

                    

  4 )  ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพสมาชิกของ
เครื อข่ ายกองทุ นฯ 
ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 2...   
 
 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 61 
 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน  ร้อย 
ละ 

จ านวน  ร้อย
ละ 

จ านวน  ร้อย 
ละ 

จ านวน  ร้อย
ละ 

จ านวน  ร้อย 
ละ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุม คร้ังนี้ 

          

2) สามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

          

3) สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องได้ 

          

4) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

          

5) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรม/โครงการอีกในคร้ัง
ต่อไป 

          

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่           

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

          

 

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

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 62 
 

แบบประเมินผล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
อ าเภอ................................   จังหวัด.................................... 

วันที่.............................................................. 
ณ.................................................................................... 

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

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เพศ        หญิง               ชาย    

อายุ          15 – 24 ปี           25 – 34 ปี            35 – 44 ปี            45 – 54 ปี     

  55 – 64 ปี           65 – 74 ปี             75 – 84 ปี 

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น           มัธยมศึกษาตอนปลาย    ปริญญาตรี 

         ระดับปริญญาโท   ระดับอ่ืนๆ (ระบุ)................... 

ต าแหน่ง  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

  ต าแหน่งทางสังคมอ่ืน ๆ (ระบุ)  ...............................................    

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 
ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1) แนวคิดการสร้างเครือข่ายและการเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

          

2) แนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

3) แผนการด าเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิก 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 

          

 
 
 
 
 

 

/ส่วนที่ 2...   



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 63 

 
ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) ท่านได้รับความรู้และความเข้าใจ 

ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ 
     

2) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้ 

     

3) ท่านสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 

     

4) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน 

     

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      

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

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

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 64 
 

แบบสรุปประเมินผล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
อ าเภอ................................   จังหวัด.................................... 

วันที่...................................................... 
ณ.................................................................................... 

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

 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
- ชาย 
-  หญิง 

  

2. อายุ 
- 15 – 24 ปี 
- 25 – 34 ปี 
- 35 – 44 ปี 
- 45 – 54 ปี     
- 55 – 64 ปี 
- 65 – 74 ปี 
- 75 – 84 ปี 
 

  

3. วุฒิการศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับอ่ืน ๆ 
 

  

4. ต าแหน่ง 
- สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
- ต าแหน่งทางสังคมอ่ืน ๆ (ระบุ) 
  1)...................................................... 
  2)...................................................... 
 

  

 
 
 

/ส่วนที่ 1...   



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 65 
 
 

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

    จ านวน 
ร้อย
ละ 

  จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

  1) แนวคิดการสร้าง
เครื อข่ ายและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครื อข่ ายอาชี พ
สมาชิก 

                    

  2) แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานของเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

                    

  3) แผนการด าเนินงาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน  ร้อย 
ละ 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อย 
ละ 

จ านวน  ร้อย
ละ 

จ านวน  ร้อย 
ละ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุม คร้ังนี้ 

          

2) สามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

          

3) สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องได้ 

          

4) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

          

   

                  /ส่วนที่ 3 ...  

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 66 

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่           

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

          

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 67 

แบบประเมินผล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/ 

เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

อ าเภอ...................................   จังหวัด..................................... 

วันที่.............................................................. 
ณ.................................................................................... 

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

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เพศ        หญิง               ชาย    

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

วุฒิการศึกษา  ระดับอนุปริญญา              ระดับปริญญาตรี                ระดับปริญญาโท 

         ระดับอื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………   

ต าแหน่ง          คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา  

  อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน 

ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 
ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1) บทบาทหน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/ 
เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสาน 
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 

          

2) เทคนิคการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ           

3) หลักการวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ 
ที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา 

บทบาทสตรี 

          

4) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบโครงการ 
ที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา 

บทบาทสตรี 
          

5) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน    
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

 
/ส่วนที่ 2...  

... 



 
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 68 
 

ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ได ้

     

2) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียน 
โครงการที่มีประสิทธิภาพ 

     

3) สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

     

4) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี 

     

5) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยว 
ข้องได ้

     

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่      
2) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ      
5) บรรยากาศในการเรียนรู้      
6) ระยะเวลาการจัดประชุม      
7) เอกสารประกอบการประชุม      
8) อาหาร      
9) อาหารว่าง      
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
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แบบสรุปประเมินผล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล 
เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อ าเภอ................................   จังหวัด............................... 

วันที.่..................................................... 
ณ.................................................................................... 

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

 

ประเด็น จ านวน 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 
- ระดับอ่ืนๆ 
 

  

4. ต าแหน่ง 
    - คณะท างานขับเคลื่อนต าบล/เทศบาล/ 
เทศบาลเมืองพัทยา 
    - อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 

  

 
 

 
 
 

/ส่วนที่ 1...   
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 ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ 

ประเด็น 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

    จ านวน 
ร้อย
ละ 

  จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

  1) บทบาทหน้าที่ของ 
คณะท างานขับเคลื่อน 
กองทุนพัฒนาบทบาท 
สตรีต าบล/เทศบาล/ 
เทศบาลเมืองพัทยาและ 
อาสาสมัครผู้ประสาน 
งานกองทุ นพั ฒนา 
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/
ชุมชน 

                    

  2 ) เท ค นิ ค ก า ร
เขียนโครงการที่มี 
ประสิทธิภาพ 

                    

  3) หลักการวิเคราะห์ 
และกลั่นกรองโครงการ 
ที่ สมาชิ กขอรั บการ   
สนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

                    

  4) แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการ     
ที่ สมาชิ กขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

5) การจัดท าแผนปฏิบัติ 
การเพื่อขับเคลื่อนงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี

                    

 

 

     /ส่วนที่ 2...   
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ส่วนที่ 2  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน  ร้อย  
 ละ 

จ านวน  ร้อย 
 ละ 

จ านวน  ร้อย 
 ละ 

จ านวน  ร้อย 
 ละ 

จ านวน ร้อย 
 ละ 

1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าทีไ่ด้ 

          

2) สามารถน าความรู้เรื่องเทคนคิการเขียน
โครงการที่มีประสทิธิภาพไปแนะน าสมาชิก
ให้สามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติเงินกองทุนพฒันาบทบาทสตรีได้ 

          

3) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ 
และกลั่นกรองโครงการที่สมาชกิขอรับการ 
สนับสนนุจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

4) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการ   
สนับสนนุจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

          

5) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพฒันา 
บทบาทสตร ี

          

6) สามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่ผู้ที่ 
เก่ียวข้องได้ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนที่ 3.... 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่           

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

          

 

 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
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                                               คณะผู้จัดท ำ 
 
ชื่อหนังสือ :  แนวทำงกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   
                 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ปรึกษำ 
 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 นายทวีป  บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
 นางธนัสพร  ตลอดพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์    
 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                    
 นายนพดล  ดาวอรุณ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย                                       

คณะผู้จัดท ำ 
 นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                    
 นางสาวปรียาวดี  บุญแฮด นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ      
 นายสงวนศักดิ์  แก้วมุงคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 นางสาวสุวนิจ  พิทักษ์ชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 นางสาวณัฏฐ์พิชญา  ยะใหม่วงศ ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ                            
 นางสาวกฤษณา  เกื้อเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวชมัยพร  แก้วคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 นายธวัชชัย  เปี้ยปลูก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 นางสาวกัลยกร  ศรีชุมจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นายจ ารัตน์  ดอกพอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นายประสพโชค  มีวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชน  
 นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชน  
 นางสาวณัฐชา  ศรีวัฒนพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
 

ผู้เขียนและเรียบเรียง 
 นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 นางสาวชมัยพร  แก้วคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ผู้ออกแบบปก 
 นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกำยน 2560 
 



 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


