คำนำ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง
ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จัง หวัด คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกในการบริหารกองทุน
พิจารณาและอนุมัติโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ คณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สานัก งานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี จึง ได้จัด ทาแผนปฏิบัติก ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติง านของคณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ถูกต้องตามระเบียบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
28 กันยายน 2561
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ส่วนที่ 1
บทนำ

๓

1. ควำมเป็นมำของกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2562
กองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี กรมการพัฒ นาชุ มชน บริ ห ารกองทุน ฯ ภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วย
การบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 การบริ ห ารจั ด การกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวั ด ด้ ว ยการประเมิ น ผลทุ น หมุ น เวี ย น จากกระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางเป็ น
หน่วยดาเนินการ และมีบริษัทที่ปรึกษาจะเป็นผู้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุ นเวียนของทุกกองทุน
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียน
ประจาปีบัญชี 2561 ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ที่กาหนดให้มีการจัดให้มีหรือทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านและน ากิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไปจั ด ท าค าขอ
งบประมาณ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญ หาของสตรี องค์กรสตรี
เครือข่ายสตรี ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และมั่นคงได้เป็นอย่างดี

2. กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2562
2.1 กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ควำมเป็นมำ
รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ให้โ อนย้า ยกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่ก รมการพั ฒนาชุ มชน และนายกรัฐ มนตรีเ ห็น ชอบเมื่อ วัน ที่
17 ธั น วาคม 2557 ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น การขอจั ด ตั้ ง กองทุ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั บ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100 ล้าน
บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริห าร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

๔

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับ
การลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี
2. เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม บทบาทและพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี แ ละเครื อ ข่ า ยสตรี
ในการเฝ้ าระวั งดูแลและแก้ ไขปั ญหาของสตรี การส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ตของสตรี น าไปสู่ การสร้ าง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
3. เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมในการพั ฒ นาบทบาทสตรี
การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
2. พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
3. กาหนดข้ อบั งคับ เกี่ ยวกับ การบริหารงานบุค คล การเงิน การพัส ดุ ตลอดจนการกาหนด
ค่ า ตอบแทน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห รื อ สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ของบุ ค ลากรกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
4. กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5. แต่งตั้งผู้อานวยการ
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย
ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 9
2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2578)
ยุทธศาสตร์ชาติมีวิ สัยทั ศน์ คื อ “ประเทศมีความมั่น คง มั่ง คั่ ง ยั่ ง ยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕

2.3 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน
1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม
10. ด้านพลังงาน
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 – 2564
มีวิสัยทัศน์ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายสาคัญ จานวน 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม
2. การลดความเหลื่อ มล้าทางด้ านรายได้แ ละความยากจน การเข้ า ถึง บริ การทางสัง คมที่ มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ
4. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สัง คมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
๖

2.5 นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
รัฐบาลไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีจานวน 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
และนวัตกรรม
9. การรัก ษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.6 แผนพัฒนำสตรี ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังและเพิ่มอานาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกันช่วยเหลือและเยียวยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี
2.7 ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564 ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

3. กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 1 คณะ
2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ
3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 76 คณะ
4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
(อกส.อ.) 878 คณะ
5. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 50 เขต
6. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 77 คณะ
7. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล 5,884 คณะ/เทศบาล 1,885 คณะ
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
8. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 89,086 คน
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ส่วนกลำง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) (8 คน)

ส่วนภูมิภำค

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.)
(8-12 คน) (ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
(อกส.จ.) (10-12 คน)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม.

สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี (สกส.)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
(9-12 คน)

กลุ่มอำนวยกำร
- งำนกำรเงินและบัญชี
- งำนอำนวยกำรและบริหำรงำนทั่วไป

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)
กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์
- งำนยุทธศำสตร์แผนงำนและโครงกำร
คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีเขต (9-12 คน)

- งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน
- งำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกองทุน
- งำนเครือข่ำยสัมพันธ์

อำสำสมัครผู้ประสำนงำน
กองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน

กลุ่มกฎหมำย

(ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
(9-12 คน)(ประธำน อกส.จ.แต่งตั้ง)
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและ
ติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.)
(7-11 คน)(ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.
คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีตำบล/เทศบำล
(7-9 คน) (ประธำน อกส.อ.แต่งตั้ง)

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)
อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ
หมู่บ้ำน/ชุมชน ละ 1 คน
(กรณีตำบล/เทศบำล
มีหมู่บ้ำน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้ำน/
ชุมชน ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บ้ำน/ชุมชน
ละ 2-3 คน (ประธำนอกส.อ.แต่งตั้ง)

4. โครงสร้ำงอัตรำกำลังและบทบำทหน้ำทีข่ องบุคลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
๘

4. สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)
4.1 โครงสร้ำงสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)
สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)
(ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี)
กลุ่มอำนวยกำร
(28)

กลุ่มนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ (18)

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน
(22)

กลุ่ม
กฎหมำย (9)

ผอ.กลุ่มอำนวยกำร

ผอ.กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์

ผอ.กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน

ผอ.กลุ่มกฎหมำย

ขรก.14/พนง.5/ลจ.9

ขรก.10/พนง.2/ลจ.6

ขรก.9/พนง.5/ลจ.8

ขรก.4/พนง.2/ลจ.3

งำนกำรเงิน
และบัญชี

งำนอำนวยกำร
และบริหำร

งำนยุทธศำสตร์
แผนงำนและ

งำนพัฒนำ
ระบบ

งำนส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ

โครงกำร

เทคโนโลยี

กองทุน

งำนเครือข่ำย
สัมพันธ์

สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร

4.2 อัตรำกำลัง
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุน
หมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลกาหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกาหนด รวมทั้งสิ้น 499 อัตรา
1. สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
- ข้าราชการ (เต็มเวลา)
จานวน 38 อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 18 อัตรา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จานวน 14 อัตรา
- ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จานวน 26 อัตรา
รวมทั้งสิ้น
จานวน 78 อัตรา
2. สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จานวน 5 อัตรา
3. สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
- ข้าราชการ (บางเวลา)
จานวน 228 อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จานวน 221 อัตรา (จังหวัดละ 2- 3 อัตรา)
รวมทั้งสิ้น จานวน 449 อัตรา
๙

4.3 หน้ำที่ของสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ12
1. เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
2. ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
5. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุน
7. รวบรวมและจัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. มอบหมาย
4.4 บทบำทหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด เพื่อนาเสนอ คกส.
อนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มต้นปี
บัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 )
2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินของกองทุน ตามแผนการดาเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจาปี
ที่ไ ด้รับอนุมัติตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
(ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 21)
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4.5 โครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
(อกส.จ.)
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด

(พัฒนำกำรจังหวัด)
หัวหน้ำกลุ่มงำน
ที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ
นักวิชำกำรที่รับผิดชอบ

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

งำนกองทุนฯ (บำงเวลำ)

สพจ. (บำงเวลำ)

(บำงเวลำ)

นักจัดกำรงำนทั่วไป
(พนักงำนกองทุน)

นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
(พนักงำนกองทุน)

(พนักงำนกองทุน)

บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรีจังหวัด
1. พัฒ นำกำรจังหวัด มีห น้ำ ที่ เป็ นหัวหน้ าสานักงานเลขานุ การคณะอนุกรรมการบริ หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด กากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการและ
คณะอนุกรรมการใน อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. กากับและจัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปี
ของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. ได้รับมอบหมาย
2. หั วหน้ ำกลุ่ มงำนที่ รั บผิ ดชอบงำนกองทุ นฯ มี ห น้ ำ ที่ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารและ
คณะอนุกรรมการใน อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอพัฒนาการจังหวัด ลงนามในหนังสือเป็นผู้เสนอโครงการ
ในการใช้จ่ายงบบริหาร ลงนามผู้จดบันทึกการประชุมของ อกส.จ. กากับ ติดตาม การดาเนินงานกองทุนให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. ได้รับมอบหมาย
3. นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ (บำงเวลำ) มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของ
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ประสานการจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจาปีของกองทุน กากับการรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่กาหนด ตรวจสอบ กากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA ให้เป็นปัจจุบัน ประสานการ
ดาเนินงานกองทุน กับสานักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกกองทุน ที่ปรึกษาคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
4. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี สพจ. (บำงเวลำ) มีหน้ำที่ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดทา
บัญชีกองทุน ทะเบียนต่าง ๆ
5. เจ้ำพนักงำนธุรกำร (บำงเวลำ) มีหน้าที่ รับ – ส่งหนังสือ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. พนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย
1. นักจัดกำรทั่วไป (เต็มเวลำ) มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประสานการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ประสานการจัดประชุม อก
ส.จ. (การเตรียมการ/การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ อกส.จ. ทุกคน)
วางแผนการติดตามการดาเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกองทุน ทาหนั งสือแจ้งผลการ
อนุมัติโครงการให้สมาชิก และอกส.อ. พิมพ์สัญญา และหลักฐานอื่นๆ ในระบบ SARA ส่งให้ สนง. เลขานุการ
อกส.อ. จัดทาบัตรอ่อนบาร์โค้ด (สาหรับลูกหนี้เพื่อชาระคืนเงินในรูปแบบ Bill payment) รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาเดือน/ไตรมาส รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน ให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนัง สือราชการ
/Email /OA) สรุปผลการดาเนินงานประจาปี ประชาสัมพันธ์ง านกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
2. นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี (เต็มเวลำ) มีหน้ำที่
- จัดทาบัญชี และทะเบียนคุมต่าง ๆ
บัญชีต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร ที่รองรับ Bill payment ของ สพจ.
บัญชีคุมเงินฝากคลังกองทุนฯ บัญชีคุมกระทบยอดเงินฝากคลัง / ฝากธนาคาร
ทะเบี ย นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ทะเบี ย นลู ก หนี้ ร ายตั ว ทะเบี ย นคุ ม เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)
- จัดทาบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของ สนง.เลขานุการ อกส.จ. ที่ได้รับจัดสรร
- รับชาระคืนเงินในระบบ SARA
- ตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น (ทุ ก วัน ในระบบ SARA+บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ธนาคาร)
- ออกใบแจ้งหนี้ กรณีมีลูกหนี้ผิดนัด
- ตั้ ง เรื่ อ งการโอนเงิ น ให้ ส มาชิ ก (ท าหนั ง สื อ ขอเบิ ก เงิ น ฝากคลั ง (เงิ น อุ ด หนุ น /
หมุนเวียน/บริหาร (ค่าธรรมเนียม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ทาหนังสือประสานธนาคาร
เพื่อโอนเงิน
- ตรวจสอบใบสาคัญ รับเงินของสมาชิกที่ ส่ง คืนเมื่อ ได้รับเงิน กองทุนเรี ยบร้อยแล้ ว
- จัดทารายงานสถานะทางการเงินประจาเดือน + รายงานการรับ -จ่ายเงินกองทุน
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/ เงินอุดหนุน/ทุน หมุนเวียน ในระบบ BPM / ระบบ
SARA
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (เต็มเวลำ)
- บันทึกโครงการในระบบ SARA
- งานสารบรรณของสานักงานเลขานุการ อกส.จ.
- รายงานผลการดาเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลบุคคล(DPIS)ของพนักงานกองทุนฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะขับเคลื่อน
ทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน)
- สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอพัฒนาการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
๑๒

- บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์
- ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด
( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ให้เป็นหน้ำที่ของ นักจัดกำรทั่วไป )
หน้ำที่ของสำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.
1 .ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในจังหวัด
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด
3. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด
5. รวบรวม จัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด
6. ติดตาม/รายงานผลการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด ให้ สกส และ อกส.จ. ตามกาหนด
7. รวบรวมโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ อกส.อ. บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอ
คณะทางานขับเคลื่อนจังหวัดกลั่นกรองและเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่
ได้รับอนุมัติโครงการและจัดทาสัญญาเงินกู้ตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวันทา
การนับแต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการ
10. แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจานวนที่ไ ด้รับ
อนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิก
11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก
เสนอต่อ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA แจ้งกลับสานักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกทราบ
12. ประสานการกาหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานกับ อกส.จ./
คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อ อกส.จ.พิจารณาอนุมัติ
14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนมาที่ สกส. เพื่อนาเข้าที่ประชุม
คกส. เพื่อทราบทุกเดือน
15. รายงานผลการติดตามและผลการดาเนินงานตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ สกส. ทราบของสมาชิกทั้งสองประเภท
17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย

๑๓

4.6 โครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ (อกส.อ)
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นรองและติดตำมกำรดำเนินงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ

(พัฒนำกำรอำเภอ)
นักวิชำกำรที่รับผิดชอบ
งำนกองทุนฯ (พัฒนำกร)

บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม
กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ
1. พัฒนำกำรอำเภอ มีหน้ำที่ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ กาหนดการประชุม อกส.อ. จัดทาแผนการติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปีของอาเภอ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นั ก วิ ช ำกำรที่ รั บ ผิ ด ชอบงำนกองทุ น ฯของอ ำเภอ มี ห น้ ำ ที่ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ เตรียมการประชุม
อกส.อ. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ประกาศรายชื่อสมาชิก รายงานข้อมูล
สมาชิกให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ปฏิบัติหน้าที่อื่น อกส.อ. มอบหมาย

๑๔

4.7 โครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.)
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร

(ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพ)
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ที่รับผิดชอบฯ

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

นักจัดกำรงำนทั่วไป

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุ กำรคณะอนุ กรรมกำรบริหำรกองทุนพั ฒนำ
บทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
1. ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพ มีหน้ำที่ เป็นหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานคร ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามการด าเนิ น งานกองทุ น ฯ เป็ น
เลขานุการและคณะอนุกรรมการใน อกส.กทม. ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.กทม. กากับและจัดทา
แผนการปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.กทม. ได้รับมอบหมาย
2. นัก วิช ำกำรที่รั บผิ ดชอบงำนกองทุน ฯ มีห น้ำ ที่ เป็ นผู้ สอบทานหนั ง สื อของสานัก งาน
เลขานุการ อกส.กทม. ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ประสานการจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีประจาปีของกองทุน กากับการรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ที่กาหนด ตรวจสอบ กากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA ให้เป็นปัจจุบัน ประสานการดาเนินงาน
กองทุน กับสานักงานเลขานุการ อกส.กทม./สมาชิกกองทุน ที่ปรึกษาคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเขต ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
3. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดทาบัญชีกองทุน ทะเบียน
ต่าง ๆ
4. นักจัดกำรทั่วไป มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ประสานการจัดประชุ ม อกส.กทม.
(การเตรียมการ/การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ อกส.กทม. ทุกคน)
วางแผนการติดตามการดาเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกองทุน ทาหนังสือแจ้งผลการ
อนุ มั ติ โ ครงการให้ สมาชิ ก และอกส.เขต พิ ม พ์ สั ญ ญา และหลั ก ฐานอื่ น ๆ ในระบบ SARA ส่ ง ให้ สนง.
เลขานุการ อกส.กทม. จัดทาบัตรอ่อนบาร์โค้ด (สาหรับลูกหนี้เพื่อชาระคืนเงินในรูปแบบ Bill payment)
รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน/ไตรมาส รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน ให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือ
ราชการ /Email /OA) สรุปผลการดาเนินงานประจาปี ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ ปฏิบั ติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมา
๑๕

5. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
- บันทึกโครงการในระบบ SARA
- งานสารบรรณของสานักงานเลขานุการ อกส.กทม.
- รายงานผลการดาเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บุ ค คล(DPIS)ของพนั ก งานกองทุ น ฯ/อกส.กทม. /อกส.เขต./
คณะขับเคลื่อนทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน)
- สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ
- บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์
- ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯ
6. เจ้ำพนักงำนธุรกำร มีหน้าที่ รับ – ส่งหนังสือ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้ำที่ของ สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม.
1. ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร
3. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การพั ฒนาบุคลากร และผู้ ที่เกี่ยวข้ องกั บการดาเนิ นงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
5. รวบรวม จัดทาฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
6. ติดตาม/รายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ให้สานักงาน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี และคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานคร
ตามกาหนด
7. รวบรวมโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติโครงการ และจัดทาสัญญาเงินกู้ตามแนวทางที่สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด
9. แจ้งผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุน กรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวันทาการ
นับแต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการ
10. แจ้งสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจานวนที่ได้รับ
อนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ของสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก
11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก
เสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลในระบบ SARA แจ้งกลับสมาชิกทราบ
๑๖

12. ประสานการกาหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานกับคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครและคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทกรุงเทพมหานครตาม
แนวทางที่ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด
13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ
14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนต่อสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อทราบทุกเดือน
15. รายงานผลการติดตามและผลการดาเนินงานตามแนวทางที่สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกาหนด
16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี พร้อมประกาศ
รายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งผลการขึ้นทะเบียนของสมาชิกทั้งสองประเภท ให้สานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทราบ
17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและ
ประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ
18. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ละ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มอบหมาย

๑๗

ส่วนที่ 2
ทิศทำงยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
พ.ศ. 2562 – 2564

๑๘

1. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนำสตรี ในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูค่ วามมั่งคั่ง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ
ด้านที่ 9 ด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
เป้ าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้ าหมายที่ ๒ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่ วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยัง่ ยืน
เป้ าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็ นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ความเสมอภาคเท่าเทียม
กันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริ มพลังและเพิ่มอานาจแก่สตรี ไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดมาตรการคุม้ ครอง ป้ องกัน ช่วยเหลือและเยียวยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี

กรมการพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน พึ่งตนเอง
ได้ ภายในปี 2564 ”
ยุทธศาสตร์ 1. สร้ างสรรค์ ชุมชนให้ พึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ 2. ส่ งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากให้ ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ 3. เสริ มสร้ างทุนชุมชนให้ มีประสิ ทธิและ
มีธรรมาภิบาล

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริ มสร้ างอาชีพและรายได้ แก่ สตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริ มสตรี และเครื อข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครื อข่ ายในพืน้ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริ มสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

๑๙

2. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน
2. กองทุนมีเป้าหมายชัดเจน ที่มุ่งสร้างโอกาส ให้สตรี/กลุ่ม
สตรีด้อยโอกาส พัฒนาศักยภาพ ในการดารงชีวิตและ
แก้ปัญหาสตรี/ชุมชน
3. คณะทางานระดับตาบล /เขตใน กทม. เป็นกลไกสาคัญ
ในกระบวนการบริหารกองทุนในพื้นที่
4. ข้อบังคับในการขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิด
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
5. กระบวนงานในพื้นที่เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้
6. กองทุนมีความมั่นคงทางการเงิน และสมาชิกเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่าย
7. สมาชิกและเครือข่ายมีจานวนมากและครอบคลุมทุกพืน้ ที่

. สานักงานขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและ
บัญชี การจัดการข้อมูลสารสนเทศ นิติกร ทั้งในส่วนกลาง
และในพื้นที่
2. การบริหารกองทุนมีระบบการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ระบบการเงิน งบประมาณ และระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพน้อย
3. การสื่อสารสร้างความเข้าใจในระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติของกองทุนให้แก่หน่วยงาน ในพื้นที่ สมาชิกสตรี กลุ่ม
สตรีที่ด้อยโอกาสมีประสิทธิภาพน้อย
4. บุคลากรในการทางานมีความไม่ต่อเนื่อง เช่น โอน ย้าย
ลาออก
5. การวิเคราะห์โครงการขาดมาตรฐาน
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
ระดับอาเภอขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และมีภาระงาน
ในพื้นที่มาก
7. หลักเกณฑ์ในการเสนอขอโครงการที่กาหนดให้สมาชิก
รวมกลุ่มจานวน 5 คน

โอกำส (O)
1. กระแสการตื่นตัวให้สตรีมีบทบาทนาในระดับประเทศ
ภูมิภาค และระดับโลก
2. สตรีและกลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาสที่มีศักยภาพ มีความ
ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้น
3. ปัญหาด้านความเหลี่อมล้า การละเมิดสิทธิของสตรีมี
ความรุนแรง จึงต้องการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐในการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน
4. พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียนทาให้กองทุนมีแนว
ทางการบริหารทีช่ ัดเจน
5. มีหน่วยงานภาคีที่สนใจพร้อมให้การสนับสนุน
6. มีการสร้างงานสร้างอาชีพได้หลากหลาย
7. มีเทคโนโลยีทีทันสมัยทาให้เข้าถึงง่าย

อุปสรรค (T)
1. กองทุนฯ เป็นกองทุนใหม่ ทาให้การกาหนดหลักเกณฑ์
กลไกการบริหารงาน ยังไม่สมบูรณ์
2. ระเบียบปฏิบัติของทางราชการมีการควบคุมมากกว่าการ
ส่งเสริมสนับสนุน ทาให้การบริหารกองทุนในพื้นที่ขาดความ
คล่องตัว
3. หน่วยงานในพื้นที่ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาบทบาทสตรีน้อย
4. การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจยังมีประสิทธิภาพน้อย
5. เศรษฐกิจตกต่าสตรีขาดรายได้ในการชาระหนี้กองทุน

๒๐

3. แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 - 2564
แผนที่ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2562-2564
“ เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น”
มิติประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์

สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวติ ที่ดี มีบทบำทนำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน

มิติคุณภำพกำรให้บริกำร
สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้ ไม่มีภำระหนี้สิน
สตรี องค์กรสตรี

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรี
สำมำรถพัฒนำสตรีให้มีส่วนร่วม
ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชุมชน

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรีสำมำรถ
พัฒนำอำชีพและรำยได้แก่สตรี

เครือข่ำยในพื้นที่ของกรมและหน่วยงำนรัฐ
และเอกชน ภำคประชำชนอื่น ๆ

องค์กรสตรี และเครือข่ำยสตรี

มิติประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
กองทุนฯมีควำมมั่นคง บริหำรด้วย
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ

กลไกกำรบริหำรงำนในพื้นที่มี
ประสิทธิภำพ

กำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันของ
เครือข่ำยในพื้นที่

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีสมรรถนะในกำรบริหำรกองทุนฯ
มิติกำรพัฒนำองค์กำร
นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภำพกำรทำงำนในพื้นที่และบริหำรกองทุนฯ

๒๑

พัฒนำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนมีสมรรถนะในกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรี กลุ่มสตรี กองทุนฯ
และเครือข่ำย

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนาทางเศรษฐกิจ
สังคม
การเมืองในชุมชน
พันธกิจ
1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นาและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สตรีในชุมชน
3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การเชื่อมโยงการบริหารร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายในพื้นที่
4. เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหาร
กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ
1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
1.3 เพิ่มช่องทางการตลาด
1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3.1 สร้างภาคีความร่วมมือ
3.2 พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ

๒๒

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ไม่มีภาระหนี้สิน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา
3. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP
4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรประกอบอำชีพ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำรดังนี้
แผนงำนกำรเข้ำถึงแหล่งทุน
1. เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
2. เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาทุนให้เอื้อต่อนโยบายรัฐบาล
แผนงำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของสตรี
สร้างงานที่ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น
6. วิจัยความต้องการทางการตลาด
แผนงำนกำรบริหำรจัดกำร
7. พัฒนาเทคนิคการให้บริการเงินกู้
8. ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
9. เร่งเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวก (ดอกเบี้ยต่า) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
กองทุนแก่ กลุ่มสตรี และผู้ด้อยโอกาส
2. พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี
1. ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพกองทุนฯ
2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
3. ยกระดับกลุ่มอาชีพ เข้าสู่ มชช.
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แผนงำนกำรสร้ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์กลุ่มอำชีพ
5. ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี
6. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง 4P
แผนงำนพัฒนำกลุ่มอำชีพสู่สัมมำชีพ
8. ท าความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จ ากั ด ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม
การประกอบสัมมาชีพสตรี
9. เสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่สตรี
10. พัฒนากลุ่มสัมมาชีพสตรีสู่ OTOP
๒๓

11. เชิดชูเกียรติสัมมาชีพสตรีดีเด่น
12. start up สัมมาชีพสตรี (ส่งเสริมสัมมาชีพที่ใช้องค์ความรู้สู่นวัตกรรมใหม่)
3. เพิ่มช่องทำงกำรตลำด ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนฐำนข้อมูลและส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด
1. จัดทาฐานข้อมูลการตลาดภายในและภายนอกชุมชน
2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด
แผนงำนส่งเสริมกำรตลำด
3. ส่งเสริมตลาด online
4. ส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
5. สร้างนักธุรกิจสตรีใหม่
6. พัฒนานักส่งเสริมการตลาดเยาวสตรีและสตรี
7. จัดแสดงมหกรรมสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาสตรี
4. กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนกำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้
1. สื่อสารสร้างความภาคภูมิใจของสตรี
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ของกองทุนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
เพื่อให้สตรีเข้าถึงกองทุน
3. เชิดชูเกียรติสตรี และเครือข่ายดีเด่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพและ
บทบาทสตรี
4. ขยายผลอาชีพสตรีดีเด่น
5. สร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมสตรีให้เป็นพลังเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของกองทุนฯ ร่วมกัน
8. ส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงิน
9. สร้างบริษัทสตรีในการบริหารจัดการสตรีรุ่นใหม่ สตรีเจ้าของธุรกิจภาคเอกชน
สตรีระหว่างดาเนินการธุรกิจและสตรี

๒๔

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีบทบาทนา
ทาง เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในชุมชน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนผู้นาสตรีองค์กรสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ :
1. พัฒนำศักยภำพสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำศักยภำพผู้นำสตรี
1. พัฒนาสตรีให้มีภาวะผู้นาและความสามารถในการบริหารงาน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และ
สิ่งแวดล้อม
3. สร้างผู้นาสตรีรุ่นใหม่
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. ส่งเสริมผู้นาสตรีสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)
แผนงำนพัฒนำองค์กร
6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7. ส่งเสริมผู้นาสตรีในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตนเองและองค์กร
8. ส่งเสริมพัฒนายกระดับศักยภาพสตรี
2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
1. สร้างเครือข่ายอาชีพ/สวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แผนงำนส่งเสริมเครือข่ำยกองทุนฯ
2. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงานของเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมผู้นาสตรีและเครือข่ายฯในการเชื่อมประสานการทางานร่วมกับองค์กร
สตรีและเครือข่ายอื่นๆ
6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรสตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
8. สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรีและบทบาทของเครือข่ายสตรีต่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ

๒๕

3. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี ผู้นำสตรี
1. ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาสตรีและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาสตรีทุก
ระดับ
2. ส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (way of life)
3. สตรีเป็นแกนนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ตามเกณฑ์ จปฐ.
4. เร่งสนับสนุนการให้ทุน เพื่อส่งเสริมองค์กรสตรีในการดูแลแก้ปัญหาสตรี เด็ก
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบทบาทสตรี
6. ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
แผนงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตองค์กรสตรี
7. ส่งเสริมองค์กรสตรี จัดสวัสดิการ และส่งเสริมสวัสดิภาพของสตรี
8. ส่งเสริมศูนย์ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
9. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
แผนงำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
11. ยกย่อง ชมเชย กิจกรรมของผู้นาสตรีดีเด่น

๒๖

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ำยในพืน้ ที่
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ :
1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรี สามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี
2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
มั่นคงชุมชน
3. การบูรณาการทางานร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน
กลยุทธ์ :
1. สร้ำงภำคีควำมร่วมมือ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนกำรสร้ำงภำคีควำมร่วมมือภำคีกำรพัฒนำ
1. จัดทาฐานข้อมูลภาคีการพัฒนาด้านอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพสตรี
2. จัดกิจกรรมความร่วมมือ/ทา MOU /กิจกรรมสานสัมพันธ์
3. กาหนดรูปแบบกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสตรี
4. ส่งเสริมการจัดทาแผนการสนับสนุนงานกองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
2. พัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย
1. จัดทาทะเบียนเครือข่ายอาชีพ/ เครือข่ายองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพสตรี
ด้านต่าง ๆ
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
3. พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้
4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอาชีพในระดับต่าง ๆ หรือ KM สัญจร
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
5. เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามรูปแบบประชารัฐ
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
7. เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับสตรี และคณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ให้มีบทบาทนาในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ
8. สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
9. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ

๒๗

3. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนส่งเสริมกิจกรรมของสตรีกับเครือข่ำยในพืน้ ที่
1. ส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี
2. สนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนาอาชีพสตรี
3. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของกองทุนฯ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
4. สานสัมพันธ์เครือข่าย อาชีพสตรี/สัมมาชีพ
5. เชื่อมโยงตลาด OTOP /แหล่งท่องเที่ยว/หมู่บ้าน ovc /ตลาดประชารัฐ
6. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดกับประชารัฐ

๒๘

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ :
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีสมรรถนะในการบริหารกองทุน
2. พั ฒ นาการและบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ส มรรถนะในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
แก่สตรี กลุ่มสตรี และเครือข่าย
3. นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภาพการทางานในพื้นที่และบริหารกองทุน
4. กลไกการบริหารงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงการคลังกาหนด
2. ระดับความสาเร็จของการบริหารกองทุน
3. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และ
ผู้ใช้บริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลยุทธ์ :
1. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกองทุนฯ
1. เพิ่มศักยภาพสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพิ่มพูนทักษะในการดาเนินงานด้านการเงิน และบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร
4. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
5. ส่งเสริมการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การที่ดี
แผนงำนพัฒนำศักยภำพกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ
1. สร้างแรงจูงใจให้เกียรติ ยกย่องผู้มีผลงานสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีในกองทุนฯ
2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ให้แก่บุคลากรและคณะทางานในด้านการบริหาร
กองทุน
2.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกองทุนฯ
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุน/บุคลากร
2. พัฒนาระบบบัญชีกองทุนอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนาคลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนฯ
แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรกองทุน
4. พัฒนาเว็บไซต์ Helpdesk Online และ Mobile Technology
5. บารุงรักษาโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
6. เชื่อมโยงทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชน
7. พัฒนาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในส่วนกลางและจังหวัด
8. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. พัฒนาระบบงานสารบรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์/สานักงานไร้กระดาษ
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10. ผลิตสื่อข้อมูลความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานกองทุนอิเล็กทรอนิกส์
11. สนับสนุนการให้บริการข้อมูล ข่าวสารกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้กองทุนฯ
3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำระบบงำน
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี กองทุนฯ และสร้างความรู้
ความเข้าใจในการสอบทาน และปรับปรุงรายงานทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่
2. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล
และการบริหารความเสี่ยง
4. พัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน
5. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการดาเนินงานกองทุนฯ
6. ศึกษาวิจัยและพัฒนากองทุนพัฒนาสตรี
7. ปรับปรุง โครงสร้าง อัตรากาลัง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แผนงำนสนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ
8. สร้างคู่มือ สื่อ สาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและกลไก
การขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กลุ่มสตรี
9. สนับสนุนเครื่องมือ สื่อ ค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการทางาน คู่มือ
และสร้างทีมงาน สาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
10. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนฯ
11. เพิ่มประสิทธิภาพ อกส.จ. อกส.อ. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับ
อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนฯชุมชนในพื้นที่ กทม. /จังหวัด ให้สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้
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3. ตัวชี้วัดผลผลิตของแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2562 – 2564
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

หน่วยงำน
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการที่กองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี อ นุ มั ติ
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จ านวนกลุ่ ม อาชี พ สตรี
ได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ

ฐำนข้อมูล
2561

2562

2563

2564

หน่วยงำน

โครงการ

1,500

3,000

4,500

6,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

กลุ่ม

1,520

1,520

1,520

1,520

295

295

295

295

3

3

5

7

สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.

๓. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรี ผลิตภัณฑ์
ได้รับการพัฒนาเป็น OTOP
๔.สตรีที่ได้รับการสนับสนุน
ร้อยละ
เงินทุนหมุนเวียนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
๕. จานวนผู้นาสตรีได้รับการ
ราย
พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จั ด การและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๖.จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กลุ่ม
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
มีความเข้มแข็ง
๗. จ านวนกลุ่ ม ของสมาชิ ก
กลุ่ม
กองทุ น ที่ มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย
ในพื้นที่ให้การสนับสนุน
๘.ระดั บ ความส าเร็ จ ของ ระดับ
การบริหารกองทุน
๙. ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการ คะแนน
บริ ห ารกองทุ น ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานตามที่ กรมบั ญชี กลาง
กาหนด
10.พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงิน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

54,000 81,000 81,000 81,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

-

250

300

328

สกส./จังหวัด/
กทม.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

878

878

878

878

สกส./จังหวัด/
กทม.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

5

5

5

5

4

4

4

4

สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.

1

2

3

๓๑

3

สกส./จังหวัด/
กทม.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4

คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพและเครือข่ำยอำชีพ
คำจำกัดควำม :
โครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ หมายถึง โครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสมาชิกได้รับเงิน
ไปประกอบอาชีพ
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำ
คำจำกัดควำม :
กลุ่ มอาชีพ สตรี หมายถึ ง กลุ่ มอาชีพ ที่ ไ ด้ กู้ เงิ น จากกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี ไ ปด าเนิ นกิ จ กรรม
และได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรีในระบบคลังข้อมูลอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การได้รับการพัฒนา หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดทาแผนธุรกิจ ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลิตภัณฑ์สตรีของได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP
คำจำกัดควำม :
ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ
การพัฒนาเป็น OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถนาไปขึ้นทะเบียนเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน (กรณี ปีที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้นการ
ประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น)
หมำยเหตุ
จังหวัดขนาดเล็ก
จังหวัดขนาดกลาง
จังหวัดขนาดใหญ่
รวมทั้งสิ้น 295

34 จังหวัด จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ จานวน 102 ผลิตภัณฑ์
22 จังหวัด จานวน 4 ผลิตภัณฑ์ จานวน 88 ผลิตภัณฑ์
21 จังหวัด จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ จานวน 105 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 4 สตรีที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
คำจำกัดควำม
สตรี หมายถึง สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ขึ้น ทะเบียนเป็นสมาชิก
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีรายได้เพิ่มขึ้น หมายถึง สตรีได้นาเงินทุนไปประกอบอาชีพทาให้มีรายได้สูงกว่าเดิม
ได้รับการสนับสนุน หมายถึง ได้รับการพิจารณาโครงการให้นาเงินไปประกอบอาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้นำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
คำจำกัดควำม :
ผู้นาสตรี หมายถึง อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน คณะทางาน
ขับเคลื่ อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ทุก ระดั บ คณะกรรมการกลุ่ม อาชีพสตรี ที่ขึ้ นทะเบี ยนกับกองทุน ฯ
คณะกรรมการสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการของกลุ่ม องค์กร ของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต ด้านสุขภาวะอนามัย ด้าน
สวัสดิการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีควำมเข้มแข็ง
คำจำกัดควำม
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายถึง
- เครือข่าย หมายถึงกลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย สมาชิกกองทุนกู้เงินประเภททุนหมุนเวียน
ของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- กลุ่มองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน สาหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี
เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนต่าง ๆในชุมชน บริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีจังหวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ความเข้มแข็ง หมายถึง เครือข่ายมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการ
ดาเนินงาน มีแผนปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สตรี และหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนกลุ่มของสมำชิกกองทุนที่มีภำคีเครือข่ำยในพืน้ ที่ให้กำรสนับสนุน
คำจำกัดควำม :
จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุน หมายถึง
- กลุ่มอาชีพที่สมาชิกกองทุนกู้เงินประเภททุนหมุนเวียนของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- กลุ่มองค์ กรสตรี ที่ ได้ รับการสนับสนุ นเงิ นกองทุ นประเภทอุ ดหนุ น ส าหรั บการพั ฒนาศักยภาพสตรี
เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน
การสนั บ สนุ น หมายถึ ง การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เช่ น
ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการความรู้ ฯลฯ

๓๓

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรกองทุน
คำจำกัดควำม
ระดับความสาเร็จของการบริหารกองทุน หมายถึง ความสามารถในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีของจังหวัด/กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ มีระดับคะแนนดังนี้
ระดับ

เกณฑ์คะแนน

ระดับ 1

มีแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัด....ประจาปีงบประมาณ

ระดับ 2

มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 และรายงานผลการดาเนินงาน
แก่ อกส.จ./อกส.กทม./(แล้วแต่กรณี) /สกส. บางเดือน

ระดับ 3

มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 และรายงานผลการดาเนินงาน
แก่ อกส.จ./อกส.กทม. /(แล้วแต่กรณี) /สกส. ประจาเดือน

ระดับ 4

มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100 และรายงานผลการดาเนินงาน
แก่ อกส.จ./อกส.กทม. /(แล้วแต่กรณี) /สกส. ประจาเดือน

ระดับ 5

มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 100 และมีคุณภาพมากกว่าเป้าหมายที่
กาหนดและรายงานผลการดาเนินงานแก่ อกส.จ./อกส.กทม. /(แล้วแต่กรณี) /
สกส. ประจาเดือน

ตัวชี้วัดที่ 9 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนักกำรบริหำรกองทุนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
คำจำกัดควำม :
เกณฑ์ ม าตรฐานตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด หมายถึ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลทุ น หมุ น เวี ย นที่
กรมบัญชีกลางกาหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเงิน
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้านการปฏิบัติการ
4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักเต็ม 5 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 มีกำรพัฒนำระบบกำรรับ - จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล และ
ผู้ใช้บริกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
คำจำกัดควำม
การรับ – จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับจ่ายเงินให้กับผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากร, คู่ค้า, สมาชิก
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล หมายถึง ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลและพัฒนากาลังคนให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๓๔

๓๕

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2562

๓๖

1. งบประมำณตำมแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ 2562
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ. 2562 รวมทั้ง สิ้น
2,228,472,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จาแนกงบประมาณ ดังนี้
1 งบบุคลำกร
49,192,920 บำท
1.1 ค่าลูกจ้างกองทุนฯ จานวน 26 อัตรา
4,344,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จานวน 207 อัตรา
44,656,920 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
192,000 บาท
ชายแดนภาคใต้ 8 อัตรา
2 งบดำเนินงำน
405,510,280 บำท
2.1 ค่าตอบแทน
26,932,320 บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รวมค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ 84.8 ลบ.)
349,393,560 บาท
2.3 ค่าวัสดุ
24,517,000 บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
4,667,400 บาท
3 งบลงทุน
768,800 บำท
3.1 ค่าครุภัณฑ์
768,800 บาท
4 เงินทุนให้กู้/เงินอุดหนุน
1,773,000,000 บำท
4.1 เงินทุนหมุนเวียน
1,478,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุน
295,000,000 บาท
แยกงบประมำณ ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค
ประเภทงบประมำณ
ส่วนกลำง(สกส.)
ส่วนภูมิภำค
รวมทั้งสิ้น
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1.งบบริหำรจัดกำรกองทุน
174,416,620
281,055,380
455,472,000
1.1 งบบุคลากร
49,192,920
49,192,920
1.2 งบดาเนินงาน
124,971,900
280,538,380
405,510,280
- ค่าตอบแทน
667,200
26,265,120
26,932,320
- ค่าใช้สอย
122,136,700
227,256,860
349,393,560
- ค่าวัสดุ
1,256,000
23,261,000
24,517,000
- ค่าสาธารณูปโภค
912,000
3,775,400
4,667,400
1.3 งบลงทุน
251,800
517,000
768,800
1.4 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/
84,800,000
84,800,000
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
และนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. เงินอุดหนุน
5,000,000
290,000,000
295,000,000
3. เงินทุนหมุนเวียน
30,000,000
1,448,000,000
1,478,000,000
รวมทั้งสิ้น
209,416,620 2,019,075,380
2,228,472,000
๓๗

2. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
กองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุม ชน ได้ ก าหนดตั ว ชี้วั ด และค่ า เป้ าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 - 2564 จานวน 10 ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศ น์
“เป็นแหล่งทุนในกำรพั ฒนำสตรีเพื่อขั บเคลื่อ นเศรษฐกิจฐำนรำกเข้ มแข็งและมีคุณ ภำพชีวิ ตที่ดีขึ้น ”
ดังต่อไปนี้

1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
3,000

กลุ่ม

1,520

3. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น
OTOP
4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
5. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง
7. จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ให้การสนับสนุน
8. ระดับความสาเร็จของการบริหารกองทุน

ผลิตภัณฑ์

295

ร้อยละ

3

ราย

54,000

กลุ่ม

250

กลุ่ม

878

คะแนน

5

9. ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการบริหารกองทุนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
10. พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดิจิทัลและผู้ใช้บริการ

คะแนน

4

ระบบ

2

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๓๘

หน่วยงาน
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส./จังหวัด/
กทม.
สกส.

3. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2562
1. ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ไ ด้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
2. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้ ส อดคล้ อ ง
กับแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติแผน
3. จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้ง หน่วยงานในสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้ทราบและดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว
4. จังหวัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ. 2562
5. จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2562 รายเดือน รายไตรมาส
6. ส านั กงานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี สรุ ป ผลการด าเนิ นงานกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี
เสนอคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เ พื่ อ ทราบเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และสรุ ป ผล
การดาเนินการเป็นรายไตรมาส
7. ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี สรุ ป ผลการด าเนิ น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2562

๓๙

4. รำยละเอียดโครงกำรกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิบตั ิกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ :
สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ไม่มีภาระหนี้สิน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา
3. จานวนผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาเป็น OTOP
4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ :
1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ
1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
1.3 เพิ่มช่องทางการตลาด
1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดแผนงำนและโครงกำร :
1. โครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ จานวน 3,000 โครงการ
2. กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา จานวน 1,520 กลุ่ม
3. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP จานวน 295 ผลิตภัณฑ์
4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

๔๐

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
หน่วยนับ
จำนวน
กลยุทธ์ : กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรประกอบอำชีพ
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด
จังหวัด
77
จังหวัดขนำดเล็ก จังหวัดละ 12,000,000
จังหวัด
34
บำท
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคเหนือ : น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
ภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
จังหวัดขนำดกลำง จังหวัดละ 20,000,000
จังหวัด
22
บำท
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี
ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี
ภาคเหนือ : กาแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลาปาง สุโขทัย ตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม
ภาคใต้ : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี
จังหวัดขนำดใหญ่ จังหวัดละ 30,000,000 บำท
จังหวัด
21
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรนิ ทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)
1,478,000,000.00
408,000,000.00

440,000,000.00

630,000,000.00

๔๑

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ
จังหวัด/กทม.

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ : พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี

เป้ำหมำย
หน่วยนับ
จำนวน

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (5.20)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (6.3)
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอาเภอ
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

รุ่น/วัน/คน

1/1/155

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)
167,000.00

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ
สกส.
(อนุฯ กทม.)

22,880,000.00
รุ่น/คน/วัน
รุ่น/คน/วัน

878/28,096
/1
76/5,928/1

รุ่น/วัน/คน

1/3/60

17,560,000.00

อาเภอ

5,320,000.00

จังหวัด

กลยุทธ์ : เพิ่มช่องทำงกำรตลำด
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่สาหรับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.9)

600,000.00

สกส. (นย.)

กลยุทธ์ : กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน
4. โครงกำรเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรี (5.15)
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
5. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (5.19)
6. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (6.1)

4,647,100.00
จังหวัด

77

3,206,500.00

จังหวัด

77

947,100.00

สกส.(ศก.)

ครั้ง

1

493,500.00

สกส.(ศก.)

จังหวัด

1

300,000.00

จังหวัด

76

13,800,000.00

สกส.
(อนุฯกทม.)
จังหวัด

๔๒

จังหวัด/กทม.

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
7. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี (6.7)
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีดีเด่นระดับจังหวัด
8. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (10)
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิจกรรมที่ 2 ผลิตแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์

เป้ำหมำย
หน่วยนับ
จำนวน

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

3,152,000.00
จังหวัด

76

ครั้ง

1

ฉบับ

150,000

3,152,000.00

จังหวัด

8,810,000.00

สกส.
(ศก.)

8,360,000.00
450,000.00

๔๓

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กลยุทธ์ : กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรประกอบอำชีพ
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

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

จานวน 3,000 โครงการ
ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับ
การส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนา
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อให้ก ลุ่ม อาชีพสมาชิก กองทุ นพั ฒนา
บทบาทสตรี มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกาหนด

1. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม อาชี พ สมาชิ ก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีแผนปฏิบัติการในการ
ดาเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนา
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อให้ก ลุ่ม อาชีพสมาชิก กองทุ นพั ฒนา
บทบาทสตรี มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ : พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 155 คน ได้แก่
1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงิน
ไปประกอบอาชีพ ในปี 2560 - 2561 จานวน 150
คน จานวน 50 กลุ่มๆ ละ 3 คน
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน
1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ
3. จังหวัดขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม
ดำเนินกำร : ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้ำหมำย : 34,024 คน ประกอบด้วย
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
๔๔

1. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม อาชี พ สมาชิ ก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีแผนปฏิบัติการในการ
ดาเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ตามที่กฎหมายกาหนด

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร ะดับอาเภอ.จานวน
28,096 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ในปี
2560 - 2561 จานวน 26,340 คน จานวน 878
อาเภอ ๆ ละ 10 กลุ่มๆ ละ 3 คน และเจ้าหน้าที่
โครงการ จานวน 1,756 คนจานวน 878 รุน่ ๆ ละ 2 คน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร ะดับจัง หวัด จานวน
5,928 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ในปี
2560 - 2561 จานวน 5,700 คน จานวน 76
จังหวัด ๆ ละ 25 กลุ่มๆ ละ 3 คน และเจ้าหน้าที่
โครงการ จานวน 228 คน จานวน 76 รุ่นๆ ละ 3 คน

กลยุทธ์ : เพิ่มช่องทำงกำรตลำด
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะ 1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดยุคใหม่
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่สาหรับสมาชิก สาหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. เพื่อให้เพิ่มช่องทางการตลาดonline

1. ประชาสัมพันธ์โดยการรับสมัครผูส้ นใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม คัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
2. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
3. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
5. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 60 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ประกอบการหญิง (สมาชิกกองทุนฯ)
จานวน 50 คน
2. เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนฯ จานวน 5 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน

กลยุทธ์ : กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน
๔๕

1. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการตลาดยุคใหม่
2. มีนักการตลาด Online รุ่นใหม่
จานวน 50 คน
2. มีช่องทางการตลาด online
เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง

โครงกำร/กิจกรรม
5.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติโครงการ
3. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติดาเนินงานตาม
โครงการ
4. จังหวัดและกรุงเทพมหานครดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดและกรุงเทพมหานครสรุป ประเมินผล รายงาน
กรม
ดาเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. อาสาสมัค รผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน
2. คณะทางานขับเคลื่อ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตาบล/เขต จานวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ
3. กลุ่ มอาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒนาบทบาทสตรี ที่
ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใน
ปี พ.ศ. 2560 – 2561 จ านวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1
กลุ่ม
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. อาสาสมัค รผู้ประสานงานกองทุนพัฒ นาบทบาท
สตรี ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชนดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด จ านวน 76
จังหวัดๆ 1 คน ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวม 76 คน

1. สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่น ระดับ
จังหวัด จานวน 76 คน และดีเด่นระดับ
เขตตรวจราชการ จานวน 18 คน
2. สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
คณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี ต าบล/เขตดี เ ด่ น ระดั บ
จั ง หวั ด จ านวน 77 คณะ และดี เ ด่ น
ระดั บ เขตตรวจราชการ จ านวน 18
คณะ
3. สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มี ก ลุ่ ม อาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน
77 กลุ่ ม อาชี พ และดี เ ด่ น ระดั บ เขต
ตรวจราชการ จานวน 18 กลุ่มอาชีพ

2. ตั ว แทนคณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นา
๔๖

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
บทบาทสตรีตาบล/เขตดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 77
จังหวัดๆ ละ 3 คน รวม 231 คน 77 คณะ
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น
ระดับจัง หวัด จานวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 77
คน/กลุ่ม
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. อาสาสมัค รผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จานวน
18 คน
2. ตั ว แทนคณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี ต าบล/เขตดี เ ด่น ระดั บ เขตตรวจราชการ
จานวน 18 คน 18 คณะ
3. ตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ดี เ ด่ น ระดั บ เขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน/
18กลุ่ม
4. นักวิช าการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จานวน 54 คน

๔๗

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรม
6. การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดทาชุด
นิทรรศการแบบพับเก็บได้

วัตถุประสงค์
1 เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
2 เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ นให้ กั บ สตรี ใ นการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในการพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลาง
เป้ำหมำย :
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเผยแพร่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ จานวน ๓๐ ตอน
กิจกรรมที่ 2 ผลิตแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จานวน 150,000 ฉบับ

๔๘

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร
1) มี สื่ อประชาสั มพั นธ์ การด าเนิ นงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเผยแพร่
ออกอากาศทางโทรทัศน์ ในรูปแบบสาร
คดีสั้น
2) มีแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ :
สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีบทบาทนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ :
2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร :
1. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 54,000 คน
2. จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง 250 กลุ่ม

๔๙

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ : พัฒนำศักยภำพสตรี

เป้ำหมำย
หน่วยนับ จำนวน

1. จัดสรรเงินอุดหนุน
จังหวัด
77
จังหวัดขนำดเล็ก จังหวัดละ 3,000,000 บำท
จังหวัด
34
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : จันทบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคเหนือ : น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
ภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
จังหวัดขนำดกลำง จังหวัดละ 4,000,000 บำท
จังหวัด
22
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี
ภาคเหนือ : กาแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลาปาง สุโขทัย ตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ นครพนม เลย มหาสารคาม
ภาคใต้ : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี
จังหวัดขนำดใหญ่ จังหวัดละ 5,000,000 บำท
จังหวัด
21
ประกอบด้วย
ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรนิ ทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)
295,000,000.00
102,000,000.00

88,000,000.00

105,000,000.00

๕๐

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ
จังหวัด/สกส.

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ : สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยสตรี
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
(5.11)
รุน่ ที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคใต้)
รุน่ ที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รุน่ ที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคกลาง)
รุ่นที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค (ภาคเหนือ)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ
(5.12)
3. โครงการสัมมนาคณะทางานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค (5.13)
รุ่นที่ 1 โครงการสัมมนาคณะทางานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค (ภาคใต้)
รุ่นที่ 2 โครงการสัมมนาคณะทางานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เป้ำหมำย
หน่วยนับ จำนวน

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

2,131,400
รุ่น/วัน/คน

1/3/61

408,000.00

สกส.(ศก.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/85

551,000.00

สกส.(ศก.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/109

695,000.00

สกส.(ศก.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/73

476,900.00

สกส.(ศก.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/159

986,600
1,634,500

รุ่น/วัน/คน

1/3/46

316,000.00

สกส.(ศก.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/64

422,000.00

สกส.(ศก.)

๕๑

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
รุ่นที่ 3 โครงการสัมมนาคณะทางานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค (ภาคกลาง)
รุ่นที่ 4 โครงการสัมมนาคณะทางานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค (ภาคเหนือ)
4. โครงการสัมมนาคณะทางานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ (5.14)
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานเครือข่าย
อาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (6.2)

เป้ำหมำย
หน่วยนับ จำนวน

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

รุ่น/วัน/คน

1/3/82

530,000.00

สกส.(ศก.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/55

366,500.00

สกส.(ศก.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/36

196,000

สกส.(ศก.)

จังหวัด

76

รุ่น/วัน/คน

3/1/321

3,125,000.00

จังหวัด

กลยุทธ์ : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
6.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (5.16)

489,600.00

๕๒

สกส.
(อนุฯกทม.)

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ : พัฒนำศักยภำพสตรี
1. จัดสรรเงินอุดหนุน

เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสตรี

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

ผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จานวน 54,000 คน

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะกรรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค
2.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค สามารถบริหาร
จัดการเครือข่าย และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 170 คน ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาคจานวน 76 จังหวัด และ กทม. รวม 77 คน
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จังหวัด และ กทม. จานวน 77 คน
3.เจ้าหน้าที่โครงการ รุ่นละ 4 คน รวม 16 คน

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ

1.เพื่อให้เกิดเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ

1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาคมีความเข้มแข็ง
และสามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาคสามารถเป็นแกน
นาสาคัญในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานกองทุนในพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการ
ทางานร่วมกัน
4. ผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวน 77 คน
1. คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ

กลยุทธ์ : สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยสตรี

๕๓

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศ

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ

1. เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิ ภ าพในการปฏิบัติ ง าน
ให้แก่เครือข่ายอาชีพสมาชิ กกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศให้มีความเข้มแข็ง
สามารถดาเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายอาชีพ
สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับ ประเทศและมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดาเนินงาน
กอ ง ทุ น พั ฒ นา บ ท บ า ท ส ตรี ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางาน
เครือข่ายอาชีพอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด

1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจแก่
คณะท างานเครือข่ ายอาชีพ สมาชิกกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีร ะดับจัง หวัดให้ส ามารถ
บริหารจัดการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 158 คน ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค จานวน 76 จังหวัด และ กทม. รวม 77 คน
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด และ กทม. จานวน 77 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 4 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 159 คน ประกอบด้วย
1. คณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน

ดาเนินงานร่วมกัน
2. มีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ
3. ผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวน 77 คน

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ
3. จังหวัดขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม
ดำเนินกำร : ระดับจังหวัด

1. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยอาชี พ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่ว มโครงการฯ มี แผนด าเนิ น งานของ

๕๔

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการ
เครื อ ข่ า ยอาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถสามารถส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
3. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารในการขั บ เคลื่ อ น
เครื อ ข่ า ยอาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีระดับประเทศ

โครงกำร/กิจกรรม

6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นใน
การดาเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ในด้ า นการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ทางด้านเศรษฐกิจ แก่ส มาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 3,190 คน ประกอบด้วย
1. ตัวแทนคณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี ระดับอ าเภอ จ านวน 2,900 คน
และเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 290 คน
2. จั ง หวั ด ขนาดเล็ ก จ านวน 34 จั ง หวั ด รวม
1,122 คน ได้แก่ ตัวแทนคณะทางานเครือข่ายอาชีพ
สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ อ าเภอ
จ านวน 30 คน และเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ จ านวน
3 คน
3. จัง หวั ด ขนาดกลาง จ านวน 22 จั ง หวั ด รวม
968 คน ได้ แก่ ตัวแทนคณะทางานเครือข่ายอาชีพ
สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ อ าเภอ
จ านวน 40 คน และเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ จ านวน
4 คน
4. จั ง หวั ด ขนาดใหญ่ จ านวน 20 จั ง หวั ด รวม
1,100 คน ได้แก่ ตัวแทนคณะทางานเครือข่ายอาชีพ
สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ อ าเภอ
จ านวน 50 คน และเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ จ านวน
5 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : ดาเนินการ 3 รุ่น ๆ ละ 107 คน
รวมทั้งสิ้น 321 คน ประกอบด้วย

คณะท างานเครื อ ข่ า ยอาชี พ สมาชิ ก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. เพื่อให้ส มาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุ ง เทพมหานครมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ส มาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุ ง เทพมหานครมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการในการขอรับการ

๕๕

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ กา ร
ดาเนิ นงานกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. เพื่อให้ส มาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ และทางด้านสังคม

1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่สมัครขึ้น
ทะเบียนเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559
จานวน 300 คน
2. นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร จานวน 6 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 15 คน

๕๖

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ำยในพืน้ ที่
เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี
2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรีให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงชุมชน
3. การบูรณาการทางานร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน
กลยุทธ์ :
3.1 สร้างภาคีความร่วมมือ
3.2 พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร :
1. จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน จานวน 878 กลุ่ม

๕๗

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ : สร้ำงภำคีควำมร่วมมือ
1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อาเภอ
4. จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
5. จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับตาบล/เทศบาล
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขต

เป้ำหมำย
หน่วยนับ
จำนวน

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

ครั้ง

12

120,000.00

สกส.(นย)

ครั้ง

12

3,586,000.00

จังหวัด

ครั้ง

6

อาเภอ
17,911,200.00

ครั้ง

12

7,296,000.00

จังหวัด

ครั้ง

4

31,152,000.00

อาเภอ

เขต

50

160,000.00

สกส.
(อนุฯกทม.)

กลยุทธ์ : พัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย
1. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

โครงการ/
กิจกรรม

84,800,000.00

กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ำย

๕๘

สกส. (นโยบาย)

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ำยในพื้นที่
โครงกำร/กิจกรรม
กลยุทธ์ : สร้ำงภำคีควำมร่วมมือ
1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1. กาหนดนโยบาย กากับดูแลการบริหาร
จัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
2. กาหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการ
กาหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้อานวยการสานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงาน และ
ลูกจ้าง
3. พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
ประจาปี

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน ได้แก่
1. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2. รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
ให้กากับดูแลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและ
บริหารธุรกิจ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและ
บริหารธุรกิจ
7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการองค์กร
8. ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๕๙

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรม
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1. บริหารงานกองทุน กากับ ดูแล และ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในเขตพื้นที่จังหวัด
2. จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
3. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับ
การสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุน
หมุนเวียนและโครงการประเภทเงินอุดหนุน

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ
3. จังหวัดขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
ดำเนินกำร : ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : 12 คน ได้แก่
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่
ได้รับมอบหมาย
2. ปลัดจังหวัด
3. คลังจังหวัด
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
5. เกษตรจังหวัด
6. ท้องถิ่นจังหวัด
7. ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสามคน
9. พัฒนาการจังหวัด
10. หัวหน้ากลุ่มงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่
รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๖๐

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรม
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอาเภอ

4. จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1. กากับ ดูแล ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในเขตพื้นที่อาเภอ
2. จัดทาแผนการติดตามและสนับสนุนการ
ดาเนินงานในเขตพื้นที่อาเภอ
3. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความ
เห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการ
สนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน
และโครงการประเภทเงินอุดหนุน

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. อาเภอขออนุมัติโครงการ
3. อาเภอขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. อาเภอดาเนินงานตามโครงการ
ดำเนินกำร : ระดับอำเภอ
กลุ่มเป้าหมาย : 11 คน ได้แก่
1. นายอาเภอ
2. ท้องถิ่นอาเภอ
3. เกษตรอาเภอ
4. ประธานกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคน
6. พัฒนาการอาเภอ
7. นักวิชาการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรอง
1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
โครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน เพื่อ
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ
เสนอ อกส.จ.
3. จังหวัดขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิก 4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุน
ดำเนินกำร : ระดับจังหวัด
3. ติดตามการดาเนินงานของกองทุนและ
กลุ่มเป้าหมาย : 9 - 12 คน ได้แก่
สมาชิกในเขตพื้นที่จังหวัด
1. หัวหน้าคณะทางาน
2. คณะทางาน
3. คณะทางานและเลขานุการ
4. พนักงานกองทุนฯจังหวัด

๖๑

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

5. จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล/เทศบาล

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการของ
สมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงินเบื้องต้น
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิก
และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุน
3. ติดตามการดาเนินงานของกองทุนและ
สมาชิกในเขตพื้นที่ตาบล

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
เขต

1. บริหารงานกองทุน กากับ ดูแล และ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในพื้นที่เขต
2. จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
3. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับ
การสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุน
หมุนเวียนและโครงการประเภทเงินอุดหนุน

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. อาเภอขออนุมัติโครงการ
3. อาเภอขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
4. อาเภอดาเนินงานตามโครงการ
ดำเนินกำร : ระดับอำเภอ
กลุ่มเป้าหมาย : 7 - 9 คน ได้แก่
1. หัวหน้าคณะทางาน
2. คณะทางาน
3. คณะทางานและเลขานุการ
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : 22 คน ได้แก่
1. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน
2. ที่ปรึกษาคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จานวน 3 คน
3. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
จานวน จานวน 1 คน
4. เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
จานวน จานวน 3 คน

๖๒

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีสมรรถนะในการบริหารกองทุน
2. พัฒนาการและบุคคลสายสนับสนุนมีสมรรถนะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สตรี กลุ่มสตรี
และเครือข่าย
3. นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภาพการทางานในพื้นที่และบริหารกองทุน
4. กลไกการบริหารงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. ระดับความสาเร็จของการบริหารกองทุน
3. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และผู้ใช้บริการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลยุทธ์ :
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร :
1. ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ค่าคะแนน ระดับ 4
2. ระดับความสาเร็จของการบริหารกองทุน ระดับ 5
3. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และผู้ใช้บริการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 2 กิจกรรม

๖๓

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
หน่วยนับ
จำนวน
กลยุทธ์ : พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านการเงินการคลังและการ
บัญชี (5.1)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี
กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชีในส่วนภูมภิ าค
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทารายงาน
การเงินประจาปี พ.ศ.2562 ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี (5.2)
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มศักยภาพ
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.4)
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรูด้ ้าน
กฎหมายในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
พัฒนากร (5.10)
5. โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอาเภอ (6.8)
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน (5.8)
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (6.6)

รุ่น/วัน/คน

งบประมำณ
ทั้งสิ้น (บำท)

1/3/166
1,297,000.00

รุ่น/วัน/คน

1/3/166

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ
สกส. (อน.)

1,210,000.00
87,000.00

รุ่น/วัน/คน

1/3/87

657,000.00

สกส. (อน.)

รุ่น/วัน/คน

1/3/264

1,808,000.00

สกส. (อน.)

รุ่น/วัน/คน

2/3/622

4,628,600.00

สกส. (กม.)

รุ่น/คน/วัน

76/4,618/2

รุ่น/วัน/คน

8/3/312

1,923,900.00

สกส. (นย)

รุ่น/คน/วัน

76/3,622/2

7,310,960.00

จังหวัด

8,786,640.00

๖๔

จังหวัด

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
หน่วยนับ
จำนวน
กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
8. ค่าบารุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ระบบ

งบประมำณ
ทั้งสิ้น (บำท)

1

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

300,000

สกส. (นย)

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (5.3)
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุน
หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.5)
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (5.6)
12. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (5.7)
13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (6.5)
14. การพัฒนาระบบงาน และประเมินผลทุน
หมุนเวียน (11)
15. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส. (12)
16. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(5.18)

รุ่น/วัน/คน

1/4/70

667,500.00

สกส. (อน.)

รุ่น/วัน/คน

1/2/175

956,000.00

สกส. (นย.)

รุ่น/วัน/คน

1/2/50

223,400.00

สกส. (นย.)

ครั้ง/วัน/คน

2/2/40

375,440.00

สกส. (นย.)

รุ่น/คน/วัน

455/55,881/
1

จังหวัด
39,472,440.00

ไตรมาส

4

600,000.00

สกส. (นย.)

หลักสูตร

4

48,000.00

สกส. (อน.)

รุ่น/วัน/คน

1/2/117

306,900.00

สกส. (ศก.)

๖๕

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย
หน่วยนับ
จำนวน

17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รุ่น/วัน/คน
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต
(5.17)
18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้
รุน่ /วัน/คน
ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ (6.4)

งบประมำณ
ทั้งสิ้น (บำท)

6/1/536

894,000.00

878/46,534/
1

27,218,000.00

๖๖

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ
สกส.
(อนุฯกทม.)
อาเภอ

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ : พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ด้านการเงินการคลังและการ
บัญชี

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
มีความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆที่
ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมี
ความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การ
ปรับปรุงบัญชี ที่ชัดเจน ถูกต้อง สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 166 คน ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่การเงินฯของ สพจ. จานวน 76
จังหวัด
2.เจ้าหน้าที่การเงินฯ คกสจ. จานวน 76 จังหวัด
3.เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง+กทม.+ผู้สังเกตการณ์ รวม
9 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่การเงินฯ
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และมีความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การ
ปรับปรุงบัญชีที่ชัดเจนและถูกต้อง

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทา
รายงานการเงินประจาปี พ.ศ.2562 ของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทารายงาน
ด้านการเงินและบัญชีของกองทุนฯ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 88 คน ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่การเงินฯ คกส.จ. จานวน 76 จังหวัด
2.เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง+กทม.+ผู้สังเกตการณ์
รวม 6 คน

ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่การเงินฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทารายงานการเงินสามารถจัดทา
รายงานการเงิน ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และลดข้อสังเกตของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้

๖๗

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มศักยภาพ
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าทีก่ องทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
วิธีการพัฒนางาน
3.เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานจาก
ส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติในส่วนภูมิภาคให้เข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายในการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้กับพัฒนากร

1.เพื่อให้พัฒนากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ การติดตามหนี้และการ
ดาเนินคดี
2.ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
กองทุน
3.พัฒนากรมีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
3.เจ้าหน้าที่โครงการ 6 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 262 คน ได้แก่
1.พนักงานกองทุน 77 จังหวัด จานวน 207 คน
2.ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 26 คน
3.พนักงานจ้างเหมาบริการ 19 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 10 คน
5.ผู้สังเกตการณ์ จานวน 4 คน (ผู้อานวยการทุก
กลุ่มงาน)
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 316 คน
1.พัฒนากรที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ จังหวัดละ 2
คน 76 จังหวัด รวม 152 คน/รุ่น รวม 2 รุ่น
จานวน 304
2.เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 6 คน/รุ่น รวม 2 รุ่น
จานวน 12 คน
๖๘

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร
ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าทีก่ องทุนมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่
สพจ.รับผิดชอบงานกองทุนที่เข้าร่วมประชุมฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อ
กฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน

เพื่อฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ในการใช้
ระบบเทคโนโลยีในโปรแกรม SASRA
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 162 คน ได้แก่
1.พนักงานกองทุน จานวน 193 คน
2.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ
จานวน 76 คน
3.เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง+กทม. จานวน 11 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการรุ่นละ 4 คน ร่วม 32 คน

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้โปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ SARA
ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) และ
ราคากลาง
4. ส่วนกลางดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินงาน
ตามโครงการ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
เป้ำหมำย จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1. โปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จานวน 1 โปรแกรมเว็บไซด์คลังข้อมูลกลุ่ม
อาชีพ
2. เว็บไซด์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์
ความรู้
3. ระบบฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ต่อเนื่องพร้อมใช้งาน
2. ระบบฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ได้รับการสารองข้อมูลและดูแลให้พร้อมใช้งาน

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
6. ค่าบารุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ
ให้มีความต่อเนื่องและพร้อมใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อบารุงรักษาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้มี
ความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

๖๙

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

พร้อมใช้งาน จานวน 3 ฐาน คือ ฐานข้อมูล
ทะเบียนโครงการ/ลูกหนี้ , ฐานข้อมูลสมาชิก
กองทุน และ ฐานข้อมูลการรับชาระเงินที่เชื่อมโยง
กับระบบ Bill Payment

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล

1.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้มีความสมบูรณ์สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดเป็นรูปธรรม

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการประเมินผล
ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัดและส่วนกลาง ให้
สามารถดาเนินการประเมินผลทุน
หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 70 คน ได้แก่
1.ข้าราชการ จานวน 21 คน
2.เจ้าหน้าที่กองทุนส่วนกลาง+กทม. จานวน 40
คน
3.เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่+สถาบันพัฒนา
ชุมชนฯ จานวน 4 คน
4.เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 178 คน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ
จานวน 77 จังหวัด
๗๐

แผนยุทศาสตร์มีความสมบูรณ์สามารถใช้เป็น
เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2561 ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
ถ่ายทอดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2561 ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ปี 2560 – 2564 ประจาปี
งบประมาณ 2560

10. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
2. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(นักจัดการงานทั่วไป) จานวน 77 จังหวัด
2. ผู้บริหาร + เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จานวน 18
คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการ 6 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
กลุ่มเป้ำหมำย จานวน 55 คน ประกอบด้วย
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ. /นว.พช.จังหวัด
จานวน 10 คน
2. ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ. จานวน 10 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานภายนอก จานวน 10 คน
4. ผู้บริหาร /เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่
กองทุน 20 คน
5. เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง

๗๑

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2560 -2564
2. มียุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็น
เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ศาสตร์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

โครงกำร/กิจกรรม

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา และอาสาสมัครผู้
ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตาบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อให้คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตาบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย จานวน 36 คน ประกอบด้วย
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ./นว.พช.จังหวัด จานวน 14 คน
2. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ./อกส.กทม. จานวน 8 คน
3. ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กรสตรี จานวน 4 คน
4. เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง และ
เจ้าหน้าที่กองทุน จานวน 12 คน
5. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 4 คน
1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้
2. จังหวัดขออนุมัติโครงการ
ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
3. จังหวัดขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. จังหวัดดาเนินงานตามโครงการ
5. จังหวัดสรุป ประเมินผล รายงานกรม
ดำเนินกำร : ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้ำหมำย : จานวน 55,881คน
ประกอบด้วย
1. คณะทางานขับเคลื่อนตาบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยาจานวน 7,800 คณะ รวม 55,881 คน
2. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 455 รุ่น ๆ ละ 3 คน
รวม 1,365 คน

12. การพัฒนาระบบงาน และประเมินผลทุน
หมุนเวียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ
การพัฒนาระบบงานและการประเมินผล
ทุนหมุนเวียน ปี 2562

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมของ ตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียนปี 2562
การพัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุน
บรรลุตัวชี้วัด
หมุนเวียน ปี 2562
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
๗๒

โครงกำร/กิจกรรม
13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกส.

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขต

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกส.

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
1. เพื่อให้คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
พัฒนาบทบาทสตรีเขต มีความรู้
2. ส่วนกลางขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุน
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทราบ
2. เพื่อให้คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
ดำเนินกำร : ส่วนกลำง
พัฒนาบทบาทสตรีเขตสามารถขับเคลื่อน กลุ่มเป้ำหมำย : 671 คน จานวน 6 รุ่น
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
ประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
1. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กาหนดไว้
เขต 50 เขต จานวน 585 คน
2. นักพัฒนาสังคมสานักงานเขต 50 เขต จานวน
50 คน
3. นักวิชาการพัฒนาชุมชนสานักงานเลขานุการ
อกส.กทม. จานวน 6 คน
4. เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 30 คน

๗๓

ตัวชี้วัดแผนงำน/โครงกำร
ร้อยละ 80 ของบุคลากรของ สกส. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้
ความเข้าใจ ในการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเขตมีแผนในการขับเคลื่อนกองทุนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

