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คำนำ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ด าเนิ นการภายใต้ พระราชบั ญญั ติ การบริ ห ารทุ นหมุ นเวี ย น
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นกลไก
ในการบริห ารกองทุน พิจารณาและอนุมัติโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนและขับ เคลื่อนงาน
กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี และมีค ณะอนุก รรมการกลั่น กรองและติด ตามการดาเนิน งานกองทุน พัฒ นา
บทบาทสตรีร ะดับ อ าเภอ คณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ทุ ก ระดั บ และอาสาสมั ค ร
ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565 กองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกากับติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรีและองค์กรสตรีรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ควำมเป็นมำของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 2565 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน บริ ห ารกองทุ น ฯ ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 และข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการบริ ห าร กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ว่าด้ว ยการบริ ห ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 การบริห ารจัดการกองทุน พัฒ 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 ลาง
เป็นหน่วยดาเนินการ และมีบริษัทที่ปรึ กษาเป็นผู้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลทุ นหมุนเวียนของทุกกองทุน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาท
คณะกรรมการบริ หารทุนหมุนเวียนที่ก าหนดให้ มี ก ารจัดให้ มีหรื อทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5ปี )
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนปฏิ บั ติ ก ารระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและนากิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2565 ในการจัดทาคาของบประมาณ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 2565 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
2.1 กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ควำมเป็นมำ
รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ให้ โ อนย้ ายกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒ นาชุมชน และนายกรัฐ มนตรีเห็ นชอบเมื่อวั น ที่
17 ธั น วาคม 2557 ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนด 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
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบให้ จัดตั้งกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุ นายน 2558
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน
100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุน
พั ฒนาบทบาทสตรี ส านั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี เข้ ากั บกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี กรมการพั ฒนาชุ มชน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเ ข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับ
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
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้าง
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. เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาสตรี
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. ก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการบริ ห ารกองทุ น ให้ เ ป็ น
ไปตามวัตถุประสงค์
2. พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
3. ก าหนดข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การพั ส ดุ ตลอดจนการก าหนด
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 มาตรฐาน
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
4. ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การ และติ ด ตามการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกองทุน
5. แต่งตั้งผู้อานวยการ
6. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ คณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิ บัติงานตามที่คณะกรรมการบริ หาร
มอบหมาย
ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 9
2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.3 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ฉบับ
1. ประด็นพลังทางสังคม
2. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
2.4 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน (ฉบับปรับปรุง)
1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม
10. ด้านพลังงาน
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. ด้านการศึกษา
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีเป้าหมายส าคั ญ
จานวน 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม
2. ความเหลื่ อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้ มแข็ ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิ จ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และแข่ ง ขั น ได้ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ปรั บ สู่ เ ศรษฐกิ จ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ
4. ทุ น ทางธรรมชาติ และคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมสามารถสนั บ สนุ น การเติ บโตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลั กษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
2.6 แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่าง
หญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือและ
เยียวยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี
2.7 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 ”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

2.8 แผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุนฯ
3. กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 1 คณะ
2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ
3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 76 คณะ
4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับ
อาเภอ (อกส.อ.) 878 คณะ
5. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 76 จังหวัด
6. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 1 คณะ
7. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 50 เขต
8. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล 5,884 คณะ/เทศบาล 1,885 คณะ
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
9. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 89,086 คน
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนกลำง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) (8 คน)

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

ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
(อกส.จ.) (10-12 คน)
(ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม.

สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี (สกส.)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.

กลุ่มอำนวยกำร
- งำนกำรเงินและบัญชี
- งำนอำนวยกำรและบริหำรงำนทั่วไป

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
(9-12 คน)(ประธำน อกส.จ.แต่งตั้ง)

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
(9-12 คน)
(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)

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

อำสำสมัครผู้ประสำนงำน
กองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน
(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์
- งำนยุทธศำสตร์แผนงำนและโครงกำร
- งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม
กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ระดับอำเภอ (อกส.อ.)
(7-11 คน)(ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน
- งำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกองทุน
- งำนเครือข่ำยสัมพันธ์

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.

กลุ่มกฎหมำย
- งำนกฏหมำย

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

อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ
หมู่บ้ำน/ชุมชน ละ 1 คน
(กรณีตำบล/เทศบำล
มีหมู่บำ้ น/ชุมชนไม่ถึง 7 หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บำ้ น/ชุมชน
ละ 2-3 คน (ประธำน อกส.อ.แต่งตั้ง)

4. โครงสร้ำงอัตรำกำลังและบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
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4.1 อัตรำกำลัง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน
ที่ไม่มีสถานะเป็ นนิ ติบุ คคลกาหนดโครงสร้างการบริหารทุ นหมุนเวี ยนเพื่ อรองรั บการดาเนินงานด้านต่ างๆ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกาหนด รวมทั้งสิ้น 423 อัตรา
1) สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
- ข้าราชการ (เต็มเวลา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
- ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

38
14
21
73

อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 16 อัตรา)
อัตรา
อัตรา
อัตรา

2) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จานวน 5 อัตรา
3) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
- ข้าราชการ (บางเวลา)
จานวน 76 อัตรา (จังหวัดละ 1 อัตรา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จานวน 269 อัตรา (จังหวัดละ 2 - 3 อัตรา)
รวมทั้งสิ้น
จานวน 345 อัตรา
4.2 หน้ำที่ของสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ 12
1. เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
2. ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
5. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุน
7. รวบรวมและจัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. มอบหมาย

4.3 บทบำทหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานของกองทุน
ในปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด
เพื่อนาเสนอ คกส.อนุมัติอย่างน้อยหกสิบ วันก่อนวันที่เริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลัง
อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคับฯ
คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 )
2. อนุมัติสั่งจ่ายเงิน ของกองทุน ฯ ตามแผนการดาเนิ นงานและประมาณการรายจ่าย
ประจ าปี ที่ได้รั บ อนุ มัติตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้ว ยการบริหารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2559 (ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 21)
4.4 โครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด

บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับจังหวัด
1) พัฒนำกำรจังหวัด มีหน้ำที่ เป็นหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริห าร
กองทุ น พั ฒนาบทบาทสตรี ร ะดั บจั งหวั ด ก ากั บ ดู แล ติ ดตามการด าเนิ นงานกองทุ นฯ เป็ นเลขานุ การ
และคณะอนุ กรรมการใน อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. กากับและจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของกองทุนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. มอบหมาย
2) ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม งำนที่ รั บ ผิ ด ชอบงำนกองทุ น ฯ มี ห น้ ำ ที่ เป็นผู้ ช่ว ยเลขานุการ
และคณะอนุกรรมการใน อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอพัฒนาการจังหวัด ลงนามในเป็นผู้เสนอโครงการใน

การใช้จ่ายงบบริหาร ลงนามผู้จดบันทึกการประชุมของ อกส.จ. กากับ ติดตาม การดาเนินงานกองทุนให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีของกองทุนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. มอบหมาย
3) นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของสานักงาน
เลขานุ ก าร อกส.จ. ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ พ นั ก งานกองทุ น ประสานการจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง าน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปีของกองทุนฯ กากับการรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนให้
เป็ น ไปตามห้ ว งระยะเวลาที่กาหนด ตรวจสอบ กากับดูแล การบันทึกข้อมูล ในระบบโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ให้เป็นปัจจุบัน ประสานการดาเนินงานกองทุนฯ กับสานักงานเลขานุการ อกส.อ./
สมาชิกกองทุน ที่ปรึกษาคณะทางานขับเคลื่ อนกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัด และปฏิบัติหน้า ที่ อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี สพจ. มีหน้ำที่ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดทาบัญชีกองทุน
ทะเบียนต่าง ๆ
5) เจ้ำพนักงำนธุรกำร มีหน้าที่รับ – ส่งหนังสืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6) พนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย
1) นักจัดกำรทั่วไป มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ประสานการจัดประชุม
อกส.จ. (การเตรียมการ/การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ อกส.จ.)
วางแผนการติดตามการดาเนินงานของกองทุน วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกองทุน ทาหนังสือแจ้งผล
การอนุ มัติโ ครงการให้ ส มาชิกและอกส.อ. พิมพ์สั ญญา และหลั กฐานอื่น ๆ ในระบบโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ส่งให้ สนง.เลขานุการ อกส.อ. จัดทาบัตรอ่อนบาร์โค้ด (สาหรับลูกหนี้เพื่อชาระ
คืนเงินในรูปแบบ (Bill payment) รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน/ไตรมาส รายงานตัวชี้วัดทุน
หมุน เวีย นให้ สกส. (ผ่ านเว็บ ไซต์ /หนั งสื อราชการ /ไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ ) สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2) นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่
- จัดทาบัญชี และทะเบียนคุมต่าง ๆ
บัญชีต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีคุมเงินฝากธนาคารที่รองรับ 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
ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)
- จัดทาบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของ สนง.เลขานุการ อกส.จ. ที่ได้รับจัดสรร
- รับชาระคืนเงินในระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน (ทุกวันในระบบโปรแกรมจัดการทะเบียน
ลูกหนี้ (SARA) + บัญชีเงินฝากธนาคาร)
- 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 /
หมุน เวีย น/บริ ห าร (ค่าธรรมเนี ย ม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ทาหนังสื อประสาน
ธนาคารเพื่อโอนเงิน)
- ตรวจสอบใบสาคัญรับเงินของสมาชิกที่ส่งคืนเมื่อได้รับเงินกองทุน เรียบร้อยแล้ว
- จัดทารายงานสถานะทางการเงินประจาเดือน รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุน
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/เงินอุดหนุน/ทุนหมุนเวียน ในระบบ BPM/
ระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3) เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
- บันทึกโครงการในระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
- งานสารบรรณของสานักงานเลขานุการ อกส.จ.
- รายงานผลการดาเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บุ ค คล (DPIS) ของพนั ก งานกองทุ น ฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะ
ขับเคลื่อนทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน)
- สรุ ป ตรวจสอบคุณสมบั ติข องสมาชิก ประเภทองค์กรเสนอพัฒ นาการจั ง หวั ด
พิจารณาอนุมัติ
- บันทึกข้อมูลสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด
( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลให้เป็นหน้ำที่ของนักจัดกำรทั่วไป )
4) นิติกร
- ดาเนินการด้านกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องดาเนินคดี การตรวจสอบคดีที่จะขาด
อายุความ
- ให้คาแนะนาด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/อาเภอ
หน้ำที่ของ สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ระดับ
จังหวัด (อกส.จ.)
1. ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในจังหวัด
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด
3. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด
5. รวบรวม จัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด
6. ติ ด ตาม/รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น ฯ ในจั ง หวั ด ให้ สกส. และ อกส.จ.
ตามกาหนด

6. ติ ด ตาม/รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น ฯ ในจั ง หวั ด ให้ สกส. และ อกส.จ.
ตามกาหนด
7. รวบรวมโครงการที่ผ่ านความเห็ นชอบของ อกส.อ. บันทึกในระบบโปรแกรมจั ด การ
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA) พร้อมเสนอคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัดกลั่นกรอง
และเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่
ได้รับอนุมัติโครงการและจัดทาสัญญาเงินกู้ตามแนวทางที่ สกส. กาหนด
9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวัน
ทาการนับแต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
10. แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจานวนที่ได้รับ
อนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิกที่ขอกู้เงิน
11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนของ
สมาชิกเสนอต่อ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลู กหนี้
(SARA) แล้วแจ้งกลับสานักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกทราบ
12. ประสานการกาหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานกับ อกส.จ./
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุ นประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อ คณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด (อกส.จ.) พิจารณาอนุมัติ
14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนไปที่ สกส. เพื่อนาเข้าที่ประชุม
คกส. เพื่อทราบทุกเดือน
15. รายงานผลการติดตามและผลการดาเนินงานตามแนวทางที่ สกส. กาหนด
16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ สกส. ทราบจานวนสมาชิกทั้งสองประเภท
17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย

4.5 โครงสร้ า งส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการด าเนิ น งาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอาเภอ
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอาเภอ
(พัฒนาการอาเภอ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสานักงานเลขานุการคณะอนุ กรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอาเภอ
1. พัฒนาการอาเภอ มีหน้า ที่ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผล
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอาเภอ กาหนดการประชุม อกส.อ. จัดทาแผนการติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปีของอาเภอและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก อก
ส.จ./สกส.
2 . นั ก วิ ช า ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ก อ ง ทุ น ฯ ข อ ง อ า เ ภ อ มี ห น้ า ที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ าเภอ เตรี ย มการประชุ ม อกส.อ. จั ด ท าวาระการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตาม
ผลการดาเนิ น งานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี อาเภอและสรุปผลการประชุ ม คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรอง
และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อ าเภอ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาสาสมั ค ร
ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ประกาศรายชื่อสมาชิก รายงานข้อมูลสมาชิกให้สานักงานเลขานุการ อก
ส.จ. รายงานผลการดาเนินงานให้ อกส.จ.ทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น อกส.อ. มอบหมาย

ส่วนที่ 2
ทิศทางแผนปฏิบัตกิ ารระยะยาว
(พ.ศ.2563 – 2565)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
23 ฉบับ
แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
(ฉบับปรับปรุง)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลีย่ นเจตคติของสังคมใน
ประเด็น ความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอือต่อ
การพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าหนดการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัย
เสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของกลไกและ
กระบวนการพั
ฒนาสตรี
กองทุ
นพัฒนาบทบาทสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 15 ด้านพลังสังคม
ประเด็นที่ 16 ด้านเศรษฐกิจฐานราก
ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้า
ด้านที่ 9 ด้านสังคม สร้างสังคมคุณภาพที่เป็นธรรม ไม่แบ่งแยก ให้โอกาสทุกคนตาม
ศักยภาพที่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมลา้ ด้านรายได้ของกลุ่มคนทีม่ ีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คงและชุมชน พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรใน
การบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

1. กองทุนคิดดอกเบียเงินกู้ต่้ากว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน
2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้างโอกาสให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับและ
ผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
3. คณะท้างานในทุกระดับ เป็นกลไกส้าคัญในกระบวนการบริหารกองทุนในพืนที่
4. แนวทางในการขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิดกระบวนการท้างาน
แบบบูรณาการ
5. กระบวนงานในพืนที่เน้นการมีส่วนร่วม สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของพืนที่ได้
6. กองทุนมีความมั่นคงทางการเงิน และสมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
7. สมาชิกและเครือข่ายองค์กรสตรีมีจ้านวนมากและครอบคลุมทุกพืนที่
8. เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพได้หลากหลาย
9. มีบุคลากรที่มคี วามรูด้ ้านกฎหมาย ด้านการเงินและบัญชี
และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการท้างานพืนที่จังหวัด
10. มีการปรับหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จากการ
รวมกลุม่ 5 คน เป็นการรวมกลุ่มตังแต่ 3 คน ขึนไป
11. มีระบบการเงินบัญชีและทะเบียนลูกหนีใหม่ใช้ร่วมกับระบบโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี (SARA)

1. บุคลากรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนกลาง
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศไม่พียงพอ
ส่วนภูมิภาค
- พนั ก งานกองทุ น มี ก ารลาออกบ่ อ ยครั ง ท้ า ให้ ก าร
ท้างานไม่ต่อเนื่อง
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีภาระงานในพืนที่มาก และมี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการ
ด้าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.การสร้างการรับรู้ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรียังไม่ทั่วถึง

โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

1. กระแสการตื่นตัวให้สตรีมีบทบาทน้าในระดับประเทศภูมิภาค
และระดับโลก
2. นโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้าของประชาชนท้าให้ปัญหาของ
สตรีได้รับการแก้ไขจากการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ
3. มี พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการ

1. ภัยพิบัติเกิดขึนบ่อยและถี่ท้าให้มีผลต่อการประกอบ
อาชีพของกลุ่มสตรี
2. การผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐาน
รากส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ช่องทางการตลาด และรายได้
ของสมาชิกลดลง
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วท้าให้
กองทุน พัฒนาบทบาทสตรีวา่ ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สมาชิกสตรีบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
พ.ศ. 2559 รองรับการด้าเนินงานของกองทุนฯ
4. สมาชิกมีทัศนคติไม่ดตี ่อกองทุนในกระบวนการในการ
4. มีหน่วยงานที่มีภารกิจด้าเนินงานเกี่ยวกับสตรีที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายใน
ของรับการสนับสนุนเงินทุนที่ยุ่งยากและล่าช้าในการ
การท้างานด้านสตรีร่วมกันได้
5. มีหน่วยงานเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้หรือพัฒนาทักษะด้าน อนุมัติโครงการ
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
อาชีพที่หลากหลายแก่สตรี/กลุ่มสตรี
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกและ
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทา้ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน
ศักยภาพในการช้าระหนีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
สตรี/องค์กรสตรี
8. มีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท้างานประสานติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่มสตรี

3. แผนที่แผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

คุณภำพ
กำรให้บริกำร

มิติประสิทธิผล

“ เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น”

สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีบทบำทนำทำงเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมืองในชุมชน

กำรเสริมสร้ำงอำชีพ
และรำยได้แก่สตรี

กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งสตรีและ
องค์กรสตรี

กำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตสตรี

กำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกลุม่ อำชีพสตรี

พัฒนำศักยภำพสตรี
และองค์กรสตรี

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด

พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี

กองทุนฯ มีควำมมั่นคง บริหำรด้วย
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ

มิติกำรพัฒนำองค์กร

มิติประสิทธิภำพ

และองค์กรสตรี

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ในกำรขับเคลื่อนกองทุน

พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
และเทคโนโลยี

พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนาทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองในชุมชน
พันธกิจ
1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นาและมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาสตรีในชุมชน
3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นกำรพัฒนำ
ประเด็นกำรพัฒนำ
แผนงำน
1. การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและองค์กร
สตรี
3. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
4. การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรใน
การบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี
1.2 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
2.1 พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี
2.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
3.2 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
4.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
เป้ำประสงค์ : สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และทักษะอาชีพ
3. จานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

แผนงำน : 1. กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มอำชีพสตรี ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
2. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มสตรี
4. พัฒนาความรู้ด้านการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มสตรี
5. พัฒนากลุ่มอาชีพสตรีสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
6. การส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านแก่สมาชิกสตรีในการประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
2. จัดแสดงมหกรรมสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ส่งเสริมการตลาด online/offline
4. เชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)/การท่องเที่ยว
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
เป้ำประสงค์ : ผู้นาสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ายสตรีมีศักยภาพในการพัฒนาสตรี มีบทบาทนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในชุมชน
ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
1. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน
2. กลุ่ มองค์กรและเครื อข่ายกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แผนงำน : 1. พัฒนำศักยภำพสตรีและองค์กรสตรี ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี
2. สร้างผู้นาสตรีรุ่นใหม่
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี และองค์กรสตรีให้เหมาะสมกับช่วงวัย
4. ส่งเสริมสตรีและองค์กรสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองใน.ชุมชน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรสตรี
2. พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงานของเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเข้มแข็ง

4. ส่งเสริมผู้นาสตรีและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเชื่อมประสาน
การทางานร่วมกับองค์กรสตรีและเครือข่ายอื่น ๆ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
เป้ำประสงค์ : บูรณาการทางานร่วมกันกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาสตรี และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตสตรี
ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
1. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนด
2. องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของสตรีหรือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
แผนงำน : 1. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาสตรี
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ในการป้องกันปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3. กาหนดรูปแบบความร่วมมือการขับเคลื่อนและป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตสตรี
2. กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนและการนาแผนพัฒนาสตรีมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี
2. ส่งเสริมสตรีในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตาม
ความต้องการของสตรีหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ :
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีสมรรถนะในการบริหารกองทุน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภาพการทางานในพื้นที่และบริหารกองทุนฯ
4. กลไกในการบริหารงานในพื้นที่ ทีม่ ีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
การบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี มี ผ ลการด าเนิ น งานผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานตาม
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
แผนงำน : 1. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้การทางานในด้านการบริหารจัดการกองทุนแก่
บุคลากร
2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. สนับสนุนการให้บริการข้อมูล ข่าวสารกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบบัญชีการเงินและโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้
3. พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วยโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. พัฒ นาระบบการบริห ารจัด การ การเงิน การบัญชีกองทุน ฯ และสร้างความรู้
ความเข้าใจในการสอบทานและปรับปรุงรายงานทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่
2. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการหนี้
3. พัฒ นาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริห ารงานบุ ค คล
และการบริหารความเสี่ยง
4. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอื้อต่อการดาเนินงานกองทุนฯ
5. ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากาลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. จัดทาคู่มือ สื่อ สาหรับการปฏิบัติงานของกลไกในการขับเคลื่อนในองค์กรและกลไก
การขับเคลื่อนงานกองทุนทุกระดับ
7. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแบรนด์ของกองทุนฯให้เป็นที่รู้จัก
8. การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
9. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น ฯ ทุ ก ระดับ
อาสาสมั ค รผู้ ป ระสานงานกองทุ น ฯ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนในพื้ น ที่ กทม./จั ง หวั ด ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน
10. เชิดชูเกียรติสตรี กลุ่มอาชีพและเครือข่ายดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
อาชีพและบทบาทสตรี

4. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จ านวนโครงการที่กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับ โครงการ
การส่งเสริมอาชีพ
2. จ านวนกลุ่ มอาชีพสตรี ได้รั บ การพัฒ นาความรู้และทักษะ
กลุ่ม
อาชีพ
3. จ านวนโครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ร้อยละ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
4. จ านวนผลิ ตภัณฑ์ของสตรี ได้รับ การพัฒนาเป็น ผลิ ตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)
5. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ
คน
สังคม และการเมืองในชุมชน
6. กลุ่ มองค์ กรและเครื อข่ ายกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี ได้ รั บ กลุ่ม/องค์กร
การพัฒ นาศักยภาพและทั ก ษะในการบริ ห ารกองทุน พั ฒ นา
บทบาทสตรี
7. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ ครัวเรือน
ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดอย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ
8. องค์ ก รสตรี จั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข โครงการ
ปัญหาตามความต้องการของสตรีหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี
9. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการดาเนินงาน คะแนน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงการคลังกาหนด

ค่ำป้ำหมำย
2563
8,000

2564
8,200

2565
5,000

1,672

1,672

1,000

60

60

40

372

372

372

81,000

81,000

55,000

250

250

250

15,000

15,000

15,000

500

500

500

3.0000

3.0000

3.0000

คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
คำจำกัดควำม :
โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ หมายถึง โครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และ
สมาชิกได้รับเงินไปประกอบอาชีพในแต่ละปีงบประมาณ
ได้ รั บกำรส่งเสริ มอำชีพ หมายถึง การได้รับการส่ง เสริมอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หรือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะอำชีพ
คำจำกัดควำม :
กลุ่มอำชีพสตรี หมายถึง กลุ่มอาชีพที่ได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปดาเนินกิจกรรม
กำรได้รับกำรพัฒนำ หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดทาแผนธุรกิจ ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
คำจำกัดควำม :
โครงกำร หมายถึง จ านวนโครงการที่ ส มาชิ กกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรีข อรับ เงินสนั บ สนุ น
ทุนหมุนเวียน
ได้รับกำรสนับสนุน หมายถึง ได้รับการพิจารณาโครงการให้นาเงินไปประกอบอาชีพ
มีรำยได้เพิ่มขึ้น หมายถึง สมาชิกกองทุนได้นาเงินทุนไปประกอบอาชีพทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
คำจำกัดควำม :
ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับเงินกู้ ยื ม
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ
กำรพั ฒ นำเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ตรี ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
และสามารถน าไปขึ้นทะเบี ยนเป็นผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) กับกรมการพั ฒนาชุมชน (กรณี ปีที่ไม่มี
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น)

หมำยเหตุ จังหวัดขนำดเล็ก 34 จังหวัด ๆ ละ 4 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 136 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดขนำดกลำง 22 จังหวัด ๆ ละ 5 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 110 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดขนำดใหญ่ 21 จังหวัด ๆ ละ 6 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 126 ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 372 ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้นำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน
คำจำกัดควำม :
ผู้ น ำสตรี หมายถึ ง อาสาสมั ค รผู้ ป ระสานงานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรีที่ขึ้นทะเบียนกับ
กองทุนฯ คณะกรรมการสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
กำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน หมายถึง การพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้นาสตรีในการทางานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 6 กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ
ในกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
คำจำกัดควำม :
กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมายถึง
- กลุ่มองค์กร องค์กรสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุน ทางานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี และเฝ้าระวัง
ปัญหาของสตรี
- เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายถึง เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทุกประเภท
กำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ หมำยถึง การเสริมสร้างความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองให้มีมากขึ้น
หรือการพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้มีมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 7 ครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดีและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่
กำหนด อย่ำงน้อย 2 ใน 4 ข้อ
คำจำกัดควำม :
คุณภำพชีวิตที่ดี หมายถึง มีความสุข ความพอใจในสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา รายได้
ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม/ชุมชน อย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ ดังนี้
1. ครัวเรือนของสมาชิกผ่านเกณฑ์ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด
2. สตรีได้รับการเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนหรือรัฐ
3. มีการทากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวและชุมชน
4. ครัวเรือนของสมาชิกมีการออม
ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรสตรีจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของสตรี
หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
คำจำกัดควำม :
องค์กรสตรี หมายถึง องค์กรสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ควำมต้องกำรของสตรี หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หมายถึง ความต้องการของสตรีหรือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่กาหนดไว้ในแผนการพัฒนาระดับหมู่บ้าน อาเภอ จังหวัด หรือ Theme ที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกาหนด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรสตรีหรือองค์กรสตรีมีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
คำจำกัดควำม :
เกณฑ์ ม ำตรฐำนกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนด หมายถึ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลทุ น หมุ น เวี ย น
ที่กระทรวงการคลังกาหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเงิน
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้านการปฏิบัติการ
4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
6. การดาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับคะแนน 3.0000

ผลลัพธ์ความสาเร็จของยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีบัญชี 2565

1. ผลกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.1 ควำมเป็นมำ/ที่มำ/เหตุผล
กองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี จั ดตั้ งตามพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 ดาเนินการในระยะแรกภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2555 ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2558 และฉบั บ ที่ 4 พ.ศ. 2558 และให้ มี ส านั ก งาน
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ห่ ง ชาติ (สกพส.) อยู่ ใ นส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ต่ อ มาคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2557
เห็นชอบให้โ อนย้ายกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี และสานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่ งชาติ (สกพส.) ไปอยู่ กรมการพั ฒ นาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย โดยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่
23 มิถุนายน 2558 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อย
ล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
อนุ มัติให้ ควบรวมกองทุน พั ฒนาบทบาทสตรี ส านัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกองทุนพั ฒนา
บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน โดยมีผลควบรวมตั้งแต่
วัน แรกของเดื อ นถัด จากเดื อน ที่ คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ ให้ ความเห็ นชอบการควบรวมกองทุนฯ เป็นต้ นไป
เพื่อประโยชน์ในการสะสางบัญชี และการเริ่มต้นของรอบบัญชีกองทุนหลังควบรวม จึงมีผลให้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ รั บ โอนเงิ น สด หนี้ สิ น จากส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (สลน.)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 ดังนี้
- เงินสด
9,306,467,538.23 บาท
- หนี้สิน
5,974,881,188.64 บาท
รวมเงินสดและหนี้สิน 3,331,586,349.59 บาท
1.2 ขั้นตอน/วิธีกำรดำเนินงำน
ด าเนิ น การโดยจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ในฐานะเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรุ งเทพมหานคร ในฐานะเลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สตรีรวมกลุ่มเพื่อกู้เงินนาไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในแก่สตรีและองค์กรสตรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินการจัดสรรให้
ดังนี้
1.2.1 งบเงินอุดหนุน จัดสรรให้ตามขนาดของจังหวัด
- จังหวัดขนาดเล็ก จานวน 34 จังหวัด ๆ ละ 3,000,000 บาท
- จังหวัดขนาดกลาง จานวน 22 จังหวัด ๆ ละ 4,000,000 บาท
- จังหวัดขนาดใหญ่ จานวน 21 จังหวัด ๆ ละ 5,000,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
2. วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
3. โครงการที่เสนอขอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
1.2.2 งบเงินหมุนเวียน จัดสรรให้ตามจังหวัด /กทม.โดยดูจากจานวนสมาชิก จานวนประชากร
ผลการเบิกจ่ายในรอบปีที่ผ่านมา และหนี้ค้างชาระ วงเงินตั้งแต่ 11,000,000 - 34,000,000 บาท
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกประเภทองค์กรสตรี และสตรีประเภทบุคคลธรรมดา รวมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
2. วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
3. โครงการที่เสนอขอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
1.3 ผลกำรดำเนินงำน
1.3.1 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและองค์กรสตรี ข้อมูลจากโปรแกรมทะเบียนจัดการลูกหนี้
(SARA) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประเภทสมำชิก
1. บุคคลธรรมดา
(สตรีอายุ 15 ปีบริบูรณ์)
2. องค์กรสตรี

ก่อนควบรวม

ปี 2562

ปี 2563

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

10,141,759

13,599,547

14,230,892

631,345

104.64

129

52,223

61,554

9,331

117.87

1.3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลจากโปรแกรมทะเบียนจัดการลูกหนี้ (SARA) ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
รำยกำร
งบเงินทุนหมุนเวียน
งบเงินอุดหนุน
งบบริหาร
รวม

จัดสรร (บำท)
1,478,000,000.00
295,000,000.00
203,363,520.00
1,976,363,520.00

เบิกจ่ำย (บำท)
1,560,449,658
251,003,363
158,268,912.26
1,969,721,933.26

ร้อยละ
105.42
85.26
77.83
99.57

โดยมีโครงการและสมาชิกได้รับเงินทุนสนับสนุนและมีผู้ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้
1.3.2.1 เงินทุนหมุนเวียน
มี ส มาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น จ านวน 11 ,074 โครงการ
และมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ จานวน 763,392 คน รายละเอียดดังนี้
ปีงบประมำณ 2563
ประเภทอำชีพ
จำนวน
จำนวนเงิน
ผู้ได้รับประโยชน์
(โครงกำร)
(บำท)
(คน)
1. เกษตรกรรม
6,977
988,288,065
558,160
2. อุตสาหกรรม
554
79,683,583
44,320
3. พาณิชย์กรรมและบริการ
996
142,433,789
79,680
4. คหกรรม
664
90,304,779
53,120
5. หัตถกรรม
1,772
244,356,425
19,232
6. ศิลปกรรม
111
15,383,017
8,880
รวม
11,074
1,560,449,658
763,392
1.3.2.2 เงินอุดหนุน
มีสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากเงินทุนอุดหนุน จานวน 5,136 โครงการ จานวนเงิน
251,033,363 บาท และมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ จานวน 410,880 คน รายละเอียดดังนี้
ปีงบประมำณ 2563
ประเภทอำชีพ
จำนวน
จำนวนเงิน
ผู้ได้รับประโยชน์
(โครงกำร)
(บำท)
(คน)
1. ส่งเสริมสุขภาพสตรี
2,055
100,401,345
164,400
2. แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม
770
37,650,504
61,600
3. แก้ไขปัญหาความยากจน
1,284
62,750,841
102,720
4. พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการเป็นผู้นา
1,027
50,200,673
82,160
รวม
5,136
251,003,363
410,880

1.3.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้ดาเนินโครงการ/มาตรการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการ
ชั่วคราว : พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบั บที่ 1) ลงวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการแบ่ งเบา
และช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ลู ก หนี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว
โดยพักชาระหนี้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ให้กับสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้หรือหนี้ค้าง
ช าระที่ถึงกาหนดช าระในห้ว งตั้งแต่ วัน ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และมาแสดง
ความประสงค์ขอรั บ ความช่ว ยเหลื อภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยจะต้องไม่อยู่ระหว่างการดาเนิ นคดี
ในชั้นศาลและลูกหนี้ที่ศาลมีคาพิพาษา ข้อมูลผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
ผู้ได้รับ
ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์
(กู้ในสัญญำ) (ในโครงกำร)
20,307 2,024,446,539.07 27,314,693.78 139,920,533.12 9,824,621.06 99,130
441,822

จำนวน จำนวน เงินต้นคงเหลือ
(จังหวัด) (โครงกำร)
(บำท)
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ดอกเบี้ย
(บำท)

ดอกเบี้ยผิดนัด
(บำท)

เบี้ยปรับ
(บำท)

2) โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภั ย มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ปลูกพืชผักสวนครัว
แลกเปลี่ยนแบ่งปันพืชผักสวนครัวซึ่งกันและกันนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารในระดับครอบครัวและชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยมีผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดังนี้

1. รณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ “โครงการสตรี แ บ่ ง ปั น รั ก ปลู กพื ชผั ก
ปลอดภัย” แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/
เทศบาล/จังหวัด และคณะทางานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค จานวน 19,757
ครั้ง รวมทั้งสิ้น จานวน 1,103,679 คน
2. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้นาปลูกผักสวนครัว
ตาม “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” และรณรงค์ ขยายผลให้สมาชิกกองทุนกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี ปลูกพืชผักปลอดภัย จานวนทั้งสิ้น 10,855,928 คน
3. จั ดตั้งกองทุนสตรี กองทุนเมล็ ดพันธุ์ (กองทุนเมล็ ด/กิ่ ง/พันธุ์ /พืชผั ก ประจาหมู่บ้าน/ต าบล)
เป้าหมายอย่างน้อยอาเภอละ 1 กองทุน รวม 878 กองทุน จานวน 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,287 กองทุน
4. จัดตลาดสตรีแบ่งปันรัก พืชผักปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวร่วมกันระหว่างสมาชิก
ในหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล (แจก แลก ขาย) จานวน 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,630 ครั้ง
5. คัดเลือกและเชิดชูเกียรติสตรี/องค์กรสตรี จานวน 3 ประเภท ดังนี้
1) มีครั ว เรื อนสมาชิกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลู กพืช ผักสวนครัว
จานวน 878 ครัวเรือน
2) มีคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ต้นแบบด้านการ
ปลูกพืชผักสวนครัว จานวน 76 คณะ
3) มีคลิปวีดิโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ จานวน 76 คลิป
1.3.4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรม/โครงการที่สาคัญๆ ดังนี้
1) ประกาศ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบั บ ที่ 1) ลงวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการลด
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมให้สตรีมี
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากการใช้เงินกู้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ กรณีลูกหนี้รายใหม่ ลูกหนี้รายใหม่ที่
ทาสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ขณะทาสัญญาในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี กรณี ลูกหนี้รายเดิมที่ทาสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับและไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ จะได้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเหลือ
ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีนับแต่วันประกาศใช้ประกาศฯ และกรณีลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชาระหนี้ ลูกหนี้ราย
เดิมที่ทาสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผิดนัดชาระหนี้ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บั งคับ
จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อชาระหนี้เป็นรายเดือน ลูกหนี้จะได้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3
เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชาระหนี้ตรงตามที่ กาหนดในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจะได้สิทธิลด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (ฉบับที่1,2)
ดอกเบี้ยตาม
สัญญา (3%)
(บาท)

ดอกเบี้ย
(0.1%)
(บำท)

ดอกเบี้ยค้างชาระ
ดอกเบี้ยผิดนัด
เบี้ยปรับ
(7.5 %)
(บาท)
(บาท)

จานวน
สมาชิกได้รับ
ผลประโยชน์
(คน)

จานวน
(โครงการ)

เงินต้น
(บำท)

7,138

859,069,894.81

867,079.82

-

-

-

12,693

982,557,239.67

982,557.24

-

-

-

ลูกหนี้ราย
เดิมผิดนัด

16,766

1,324,153,504.80

- 32,929,859.90

229,088,939.24

9,838,928.16

336,736

รวมทั้งสิ้น

36,597

3,165,780,639.28

1,849,637.06 32,929,859.90

229,088,939.24

9,838,928.16

764,385

ประเภท
ลูกหนี้
ลูกหนี้ราย
ใหม่
ลูกหนี้ราย
เดิม
ไม่ผิดนัด

163,111
264,538

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
2) โครงการกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุข
ในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในอนาคต เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่กลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างพลังสตรีในการพัฒนาชุมชน จัดระหว่าง
วั น ที่ 15 – 19 ธั น วาคม 2562 โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายประกอบด้ ว ย คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี จังหวัด
คณะทางานขั บ เคลื่ อนกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีร ะดับ จัง หวัด /ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมื อ พั ท ยา/
เขต กทม. คณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ
รวมทั้งสิ้น 2,080 คน
3) โครงการกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้
ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่กลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างพลั งสตรี
ในการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้สตรีเป็นพลังในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จัดระหว่างวันที่
8 – 15 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร, ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด , คณะกรรมการ
พั ฒ นาสตรี จั ง หวั ด (กพสจ.), คณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีร ะดั บจั ง หวัด /ตาบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต กทม., คณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ,
กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,733 คน

1.3.5 แนวทำงกำรดำเนินงำนในระยะต่อไป
กาหนดแผนการด าเนิ นงานเพื่ อลดหนี้เกิ นก าหนดช าระ 1,315,431,090.28 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 9.30 ให้หนี้ค้างชาระลดลงเหลือร้อยละ 5 ในเดือนธันวาคม 2563
1.3.6 แนวทำงกำรบูรณำกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนงำน
ระดับอำเภอ
1. สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัคร และคณะทางานขับเคลื่อนในระดับตาบล/
เทศบาล ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ตรวจสอบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนของสมาชิกว่ามีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ของโครงการ และมีศักยภาพในการชาระคืนเงินกู้ยืม
3. ติดตาม สนับสนุน ให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ ในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกที่
กู้ยืมเงินเพิ่มทักษะอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด
4. ติดตามเร่งรัด การชาระคืนเงินกู้กรณีที่มีหนี้เกินกาหนดชาระ
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่เพี่อช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาสตรีที่ด้อยโอกาส และเพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกิจกรรมร่วมกัน
ระดับจังหวัด
1. วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารดาเนิ นงานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ในระดั บ จั งหวัด
เช่ น ความต้ อ งการในการกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น การช าระคื น เงิ น กู้ ยื ม สถานการณ์ ห นี้ เ กิ น ก าหนดช าระ
เพื่อกาหนดแนวทางในการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. สนับสนุนการดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับ
จังหวัด ซึ่งเป็นกลไกภาคประชาชนในการช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตามการดาเนินงานของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
3. กากับ ติดตาม การบริหารจัดการหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เพื่อลดหนี้เกินกาหนดชาระ
ให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่เพี่อช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาสตรีที่ด้อยโอกาส และบูรณาการดาเนินกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี

2. ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
2.1 ประมำณกำรรำยรับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
รายรั บ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประมาณการไว้ จานวน 1,077,073,856.68 บาท
โดยเป็นการชาระคืนเงินกู้ยืมจากสมาชิกตามสัญญาและดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามสัญญา
หน่วย : บาท
รำยละเอียดประกอบประมำณกำรรำยรับ
จำนวนเงิน
การชาระคืนเงินกู้จากสมาชิกตามสัญญา
- เงินต้น
1,075,281,719.48
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
1,792,136.20
รวมทั้งสิ้น
1,077,073,856.68
2.2 ประมำณกำรรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ประมาณการายจ่ายประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน
ประมาณการรายจ่ายประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน
งบบุคลาการ
69,560,760 บาท
งบดาเนินงาน
228,022,400 บาท
งบลงทุน
3,912,300 บาท
เงินให้กู้/เงินอุดหนุน
743,000,000 บาท
รำยละเอียดประกอบประมำณกำรรำยจ่ำย
1. งบบุคลำกร
1.1 ค่าลูกจ้างกองทุนฯ
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ
2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. เงินทุนให้กู้/เงินอุดหนุน
4.1 เงินทุนหมุนเวียน
4.2 เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

2,108,036,300 บาท
1,044,495,500 บาท

หน่วย : บาท
จำนวนเงิน
69,560,760
3,444,000
66,116,760
228,022,440
223,930,240
4,092,200
3,912,300
3,912,300
743,000,000
600,000,000
143,000,000
1,044,495,500

3. ประมำณกำรกระแสเงินสด กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
สรุปจานวนเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดังนี้
หน่วย : บำท
2,755,411,311.37

- ยอดคงเหลือยกมำ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563
- รายรับจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 436,376,883.09
- รายจ่ายจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 1,630,958,684.73 -1,194,581,801.64
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2564
1,560,829,509.53
-ประมาณการายรับระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 191,713,003.31
-ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 376,394,266.64 -184,681,263.33
ประมำณกำรกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
1,376,148,246.20

4. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีบัญชี 2565
(1) สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(2) สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับอนุมัติ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565 จากคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว
(4) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
(5) เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
(6) จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้งหน่วยงานในสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้ทราบและดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
(7) จังหวัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565
(8) จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2565 รายเดือน
รายไตรมาสให้ อกส.จ. และกรมการพัฒนาชุมชน
(9) ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี สรุ ป ผลการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาสตรี
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบรายเดือน รายไตรมาส
(10) ส านั ก งานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี สรุปผลการดาเนินกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2565

5. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีบีญชี 2565 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอาชีพ
3. จานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
5. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน

หน่วยนับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
โครงการ 5,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สกส./จังหวัด/
กทม.

กลุ่ม

1,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

ร้อยละ

40

สกส./จังหวัด/
กทม.

ผลิตภัณฑ์

372

สกส./จังหวัด/
กทม.

คน

6. กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับ กลุ่ม/
การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการบริหารกองทุนพัฒนา องค์กร
บทบาทสตรี
7. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
ครัวเรือน
คุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
อย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ
8. องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและ
โครงการ
แก้ไขปัญหาตามความต้องการของสตรีหรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี
9. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการ
คะแนน
ดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด

55,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

250

สกส./จังหวัด/
กทม.

15,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

500

สกส./จังหวัด/
กทม.

3.0000

สกส./จังหวัด/
กทม.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 1
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 1
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 1
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 1
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 2
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 2
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 3
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 3
ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 4

6. โครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีบัญชี 2565
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
เป้ำประสงค์ประเด็นกำรพัฒนำ :
สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ จานวน 5,000 โครงการ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และทักษะอาชีพ จานวน 1,000 กลุ่ม
3. จานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
4. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จานวน 372 ผลิตภัณฑ์
แผนงำน :
1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาด

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1. กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร

หน่วยนับ
แผนงำน : กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มอำชีพสตรี
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด/กทม.
จังหวัด
2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาททสตรี
2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาททสตรี
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มสตรี
5. โครงการเชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือ
ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน

งบประมำณ
(บำท)

เป้ำหมำย
จำนวน

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมำส 4

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

610,410,400.00
600,000,000.00

สกส.

4,195,200.00

สกส.

55,200.00

สกส.

รุ่น/วัน/คน 76/2/3,800

3,880,000.00

สกส.

สกส
(อนุฯ กทม.)
จังหวัด

รุ่น/วัน/คน 76/1/2,280

2,280,000.00

สกส.

จังหวัด

77

รุ่น/วัน/คน 76/1/3,800
รุ่น/วัน/คน

1/1/50

จังหวัด/
กทม.
จังหวัด

กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย
หน่วยนับ

แผนงำน : ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด
1. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
3. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4. โครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย
“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

งบประมำณ
(บำท)

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

19,310,000.00
10,350,000.00

สกส.

จังหวัด

จำนวน

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

วัน/ครั้ง

2/3/1,725

กลุ่ม/วัน/
ครั้ง

30/2/3

180,000.00

สกส

สกส
(อนุฯ กทม.)

รุ่น/วัน/คน

878/2/
13,170
1

8,780,000.00

สกส.

อาเภอ

-

สกส.

จังหวัด

โครงการ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
เป้ำประสงค์ประเด็นกำรพัฒนำ :
ผู้นาสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ายสตรีมีศักยภาพในการพัฒนาสตรี มีบทบาทนาทาง เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในชุมชน
ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
1. จ านวนผู้ น าสตรี ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งในชุ ม ชน
จานวน 55,000 คน
2. กลุ่ ม องค์ ก รและเครื อ ข่ า ยกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะ
ในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 250 กลุ่ม/องค์กร
แผนงำน :
1. พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย
หน่วยนับ จำนวน

แผนงำน : พัฒนำศักยภำพสตรีและองค์กรสตรี
1. การจัดสรรเงินอุดหนุน
จังหวัด

77

2. โครงการสร้างผู้นาสตรีรุ่นใหม่

77

จังหวัด

แผนงำน : พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
รุ่น/วัน/คน
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับอาเภอ
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รุน่ /วัน/คน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด

878/1/
26,340

76/1/
3,800

งบประมำณทั้งสิ้น
ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
146,850,000.00
143,000,000.00
สกส.
จังหวัด/
กทม.
3,850,000.00
สกส.
จังหวัด/
กทม.
55,796,000.00
20,676,000.00

สกส.

อาเภอ

สกส.

จังหวัด

17,560,000.00

3,116,000.00

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
2. โครงการส่งเสริมการบริหารเครือข่าย
กองทุนฯ ทุกระดับให้เข้มแข็ง

เป้ำหมำย
หน่วยนับ จำนวน
รุ่น/วัน/คน 878/1/
26,340

งบประมำณทั้งสิ้น
ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
35,120,000.00
สกส.
อาเภอ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
เป้ำประสงค์ประเด็นกำรพัฒนำ :
บูรณาการทางานร่วมกันกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาสตรี และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
1. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
จานวน 15,000 ครัวเรือน
2. องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความต้องการของสตรีหรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี จานวน 500 โครงการ
แผนงำน :
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
เป้ำหมำย
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
หน่วยนับ
จำนวน
แผนงำน : กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย
จังหวัด/
76/878
การช่วยเหลือและพัฒนาสตรี
อาเภอ
2. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
รุ่น/วัน/คน
76/2/
ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ในการป้องกันแก้ไข
3,800
และพัฒนาชีวิตสตรี
3. โครงการประชุมหารูปแบบความร่วมมือ รุ่น/วัน/คน
76/2/
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
2,280
แผนงำน : กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี
1. โครงการกองทุนเมล็ดพันธุ์สู่ครัวชุมชน
จังหวัด/
76/878
อาเภอ
2. โครงการส่งเสริมและจัดทาแผนพัฒนา รุ่น/วัน/คน 878/1/
สตรี
17,560
3. ส่งเสริมสตรีในการน้อมนาหลักปรัชญา รุ่น/วัน/คน 878/2/
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
26,340
คุณภาพชีวิตสตรี

งบประมำณทั้งสิ้น
ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
12,750,000
4,770,000.00

สกส.

4,180,000.00

สกส.

จังหวัด/
อาเภอ
จังหวัด

3,800,000.00

สกส.

จังหวัด

30,730,000
-

สกส.

13,170,000.00

สกส

จังหวัด/
อาเภอ
อาเภอ

17,560,000.00

สกส

อาเภอ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
เป้ำหมำย
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
หน่วยนับ
จำนวน
แผนงำน : กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล
จังหวัด
76
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี
2. โครงการสตรีร่วมใจ ปลูกพืชสมุนไพรใน จังหวัด/
76/878
ครัวเรือน
อาเภอ

งบประมำณทั้งสิ้น
(บำท)

ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
-

สกส.

จังหวัด

-

สกส.

จังหวัด/
อาเภอ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ประเด็นกำรพัฒนำ :
1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
2. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภาพการทางานในพื้นที่และบริหารกองทุน
3. กลไกในการบริหารงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ :
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด จานวน 3.0000 คะแนน
แผนงำน :
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
3. พัฒนาระบบในการบริหารจัดการ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำหมำย
หน่วยนับ จำนวน
แผนงำน : พัฒนำและสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อน
กองทุนฯ
1. โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
รุ่น/วัน/คน 3/3/372
ในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.โครงการจัดการความรู้การทางานใน
รุ่น/วัน/คน 1/2/70
ด้านการบริหารจัดการกองทุน
แผนงำน : พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
เทคโนโลยี
1. โครงการค่าบารุงรักษาระบบบัญชีการเงิน
ระบบ
1
(ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้
2. โครงการสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสารด้วย
ระบบ
1
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงำน : พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร
1.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปี 2565
กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร

งบประมำณทั้งสิ้น ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

4,855,500.00
4,325,500.00

สกส.

สกส. (อน.)

530,000.00

สกส.

สกส. (ศก.)

12,550,000.00

สกส.

สกส.(นย)

3,000,000.00

สกส.

สกส.(นย)

11,571500.00
1,820,000.00

สกส.

จังหวัด

15,550,000.00

เป้ำหมำย
หน่วยนับ จำนวน
แห่ง
1

งบประมำณทั้งสิ้น ระยะเวลำดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
52,000.00
สกส

เขต

18

730,000.00

สกส

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
สกส
(อนุฯ กทม.)
สกส. (ศก.)

กิจกรรม

1

1,038,000.00

สกส

สกส. (ศก.)

2. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปี 2565

จังหวัด

76

3,548,300.00

สกส.

จังหวัด

3. โครงการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการหนี้
เกินกาหนดชาระ

รุ่น/วัน/คน

76/2/
3,800

4,180,000.00

สกส.

จังหวัด

4. โครงการจัดทาคู่มือสาหรับปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

เล่ม

3,000

523,200.00

สกส.

สกส.(นย.)

5. โครงการศึกษาวิจัยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภายหลังการควบร่วม

โครงการ

1

1,500,000.00

สกส.

สกส.(นย.)

กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีดีเด่น

คณะผู้จัดทำ
ชื่อหนังสือ : แผนปฎิบัตกิ ำร ประจำปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ที่ปรึกษำ
1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
2. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
3. นางทรงลักษณ์ วรภัย
3. นางสาวสุวรรณา รอดเรือง
4. นายวีระพล ปักคาไทย
5. นางพัชรินทร์ พานามา
6. นายธีระพล คู่คิด
7. นายเอกราช ญาณอุบล
8. นายกฤษฎา สาคร
9. นายกฤษฎา ง้าวกาเขียว
10. นายประทีป คาดวง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติกำร ประจำปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. นางสาวสมธัญ เล็กเซ้ง
2. นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง
3. นายเทพวสันต์ จันพล
4. นางขวัญใจ ใบจันทร์
5. นางสาวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ
6. นายภัทธาวุธ ปะตังถาโต
7. นายฐิติพงศ์ สิริมา
8. นางสาวธัญชนก นามเจิง
9. นางสิริลักษณ์ ภาสะเตมีย์
10. นางนิทรา ชูจิตร
11. นางสาวกัลยกร ศรีชุมจันทร์
12. นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ
13. นางสาวณภัทร เทพพูลผล
14. นางสาวปณตพร สมดี
15. นางสาวนภัค น้อยศิริ
16. นางสาวปวีณา ท่าสว่าง
17. นางสาววันวิสา กาญจนสมบัติ
18. นางสาวกัลยาณี ณ ชาตรี
19. นางสาวเมรินทร์ รัชชนะธรรม
20. นางสาวเกษินี ธรรมชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุการชานาญงาน
เจ้าพนักงานห้องสมุดชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติกำร ประจำปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
21. นางเยาวนาฏ ซ้ายเกล้า
22. นางสาวธรรญกร สุขเกษม
23. นางสาวนริสา ส้มจีน
24. นายกรกฎ วงศ์จาปา
25. นายอภิเดช อากาศไชย
26. นายอธิชัย มณีวงศ์
27. นายจารึก ช่างจักร
28. นางสาวเหมวดี ซุ่นสั้น
29. นางสาวเมธาวี บัวชุม
30. นางสาวกาญจนา ปาละกะวงศ์
31. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงอรุณ
32. นางสาวกิติมา วรรณกรรณ
33. นางสาวพิมพ์ลดา ขวัญดี

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นิติกร

สถำนที่ติดต่อ:
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3075 โทรสาร 0 2143 7986

