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ค าน า 

 ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี บริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียนภำยใต้พระรำชบัญญัติ กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558            
ท้ังนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ มำตรำ 31 ให้กรมบัญชีกลำงมีหน้ำท่ีประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียนท่ีไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ ำ ทุกป      
ในป บัญชี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลำงได้ท ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 4 ด้ำน รวม 11 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดท่ี 
4.5 : กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และให้ด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป  

 ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี โดยผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ ท้ังในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และกรุงเทพมหำนคร ร่วมกัน
ด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยใช้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี    
กรมกำรพัฒนำชุม พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นฐำนข้อมูล และใช้กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพท่ีเปลี่ยนแปลงไป (SWOT) เป็นเครื่องมือใน
กำรประเมิน น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เพ่ือขอควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2562 - 2564 และใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมเข้มแข็งมีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุด 

 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
พฤษภำคม 2561 
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สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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กรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน ก.พ.      15 

ส่วนที่ 3 สถานภาพปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โครงสร้ำง อัตรำก ำลัง ภำรกิจงำน และบุคลำกร ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด        16 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล        21 
วัตถุประสงค์ของทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล        22 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย          23   
แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย          28 

ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 1 

การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ความเป็นมา 

 รัฐบำลมีนโยบำยจัดตั้งกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เมื่อป งบประมำณ พ.ศ. 2555 ภำยใต้ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ต่อมำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันท่ี 29 กรกฎำคม 2557 ให้โอนย้ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มำอยู่กรมกำรพัฒนำชุมชน                   
และนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 ให้กรมกำรพัฒนำชุมชน  ด ำเนินกำรขอจัดตั้งกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีขึ้น  ในกรมกำรพัฒนำชุมชน เมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 2558                 
โดยกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 100 ล้ำนบำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) และต่อมำ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เข้ำกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมีผลตั้งแต่ วันท่ี 1 พฤษภำคม 2559 กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี      
เพื่อบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 
หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

 2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรีและเครือข่ำยสตรี ในกำรเฝ้ำระวังดูแลและแก้ไขปัญหำของสตรี         
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี น ำไปสู่กำรสร้ำงสวัสดิภำพ หรือสวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกำ สอื่น ๆ     
ในสังคม 

 3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรี กำรสร้ำงภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้           
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

 4. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนโครงกำรอื่น ๆ ท่ีเป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรีตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 
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โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กรุงเทพมหานคร 

(อกส.กทม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ 
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ าเภอ  

(อกส.อ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอ าเภอ 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด  

(อกส.จ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 

 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 
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กลไกการขับเคลื่อนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ 
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ าเภอ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 

8-12 คน ประธำน คกส. แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 

8 คน 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด (อกส.จ.) 

10-12 คน ประธำน คกส. แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1 คน คกส. แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 

กลุ่มกฎหมาย 

กลุ่มอ านวยการ 
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                                               กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ส่วนกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร 
9-12 คน 

ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง 

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขต  
9-12 คน 

ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง 

อาสาสมัครผู้ประสานงาน กองทุนฯ 
ชุมชนละ 1 คน 

ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 

8 คน 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรุงเทพมหานคร 

อกส.กทม. 
8-12 คน ประธำน คกส. แต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการ 
อกส.กทม. 

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
1 คน คกส. แต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
สกส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
งานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ 

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

กลุ่มอ านวยการ 
งานการเงินและบัญชี 

งานอ านวยการและบริหารทั่วไป 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

งานเครือข่ายสัมพันธ์ 

กลุ่มกฎหมาย 
งานกฏหมาย 
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กลไกการขับเคลื่อนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี (ส่วนภูมิภาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานขับเคลื่อน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด  

9-12 คน 
ประธำน อกส.จ. แต่งตั้ง 

คณะท างานขับเคลื่อน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต าบล/เทศบาล  

7-9 คน 
ประธำน อกส.อ. แต่งตั้ง 

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ 
หมู่บ้ำน/ชุมชน ละ 1 คน  

กรณ ีต ำบล/เทศบำล 
มีหมู่บ้ำน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้ำน/ชุมชน 

ให้เลือกเพ่ิม 
เป็นหมู่บ้ำน/ชุมชน ละ 2-3 คน ประธำน อกส.อ. แต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 

8 คน 
 

คณะอนุกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด (อกส.จ.) 

10-12 คน ประธำน คกส. แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ 
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ าเภอ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ าเภอ 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 – 2564 
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ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 – 2564 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีับแผนยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรบุคคลกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคลำกร เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อน
งำนกองทุนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งมีควำมเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ถึง ยุทธ์ศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ดังแผนภูมิ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผน 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผน 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 4 
พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ 4 

เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารกองทุนฯ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
แก่สตรี 

 ยุทธศาสตร ์1 
พัฒนาระบบการวางแผน 
และการบริหารอัตราก าลัง 

ยุทธศาสตร์ 2 
เสริมสร้างบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ 3 
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 

ของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ 4 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 – 2564 

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 – 2564 
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ส่วนที่ 2 
 

แนวคิด หลกัการ เกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกระบวนกำรท่ีผู้บริหำรใช้ด ำเนินงำนด้ำนบุคลำกร ตั้งแต่กำรสรรหำ เลือกสรร และบรรจุแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมำะสมให้ปฏิบัติงำนในองค์กำร พร้อมท้ังกำรพัฒนำ ธ ำรงรักษำให้สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในองค์กำรได้เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสุขภำพ
กำยและสุขภำพจิตท่ีดีในกำรท ำงำน และยังรวมไปถึงกำรแสวงหำวิธีกำรท่ีท ำให้สมำชิกในองค์กำร ท่ีต้องพ้นจำกกำรท ำงำนด้วยเหตุทุพพลภำพ 
เกษียณอำยุหรือ เหตุอื่นใดในงำน ให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. ด้ำนบุคลำกร ช่วยให้พนักงำนในองค์กำรได้ค้นพบศักยภำพของตนเอง และได้พัฒนำตนเองให้มีควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงเต็มที่ มีควำมผำสุกและควำมพึงพอใจในงำนเกิดควำมก้ำวหน้ำ สำมำรถท ำงำนท่ีให้ผลกำรด ำเนินกำรท่ีดีมีประสิทธิผล 
 2. ด้ำนองค์กร ช่วยพัฒนำองค์กร พนักงำนท่ีมีคุณภำพก็จะด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ตำมแนวทำงท่ีผู้น ำระดับสูงวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิผล 
ท ำให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศทั้งด้ำนบริกำรและกำรผลิตสินค้ำ องค์กรก็ย่อมจะเจริญก้ำวหน้ำ มีควำมมั่นคงและขยำยงำนออกไปได้ด้วยดี 
 3. ด้ำนสังคม ช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชำติ เมื่อองค์กรซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเจริญก้ำวหน้ำและมั่นคงดี ก็ส่งผล
ไปถึงสังคมโดยรวมด้วยเมื่อพนักงำนได้พัฒนำตนจนมีควำมสำมำรถหำรำยได้มำช่วยให้ครอบครัวมั่นคงก็ส่งผลดีต่อชุมชน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
2. ท ำให้ทรำบถึงสิ่งท่ีต้องปรับปรุง พัฒนำ เพื่อน ำไปสู่กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจัดท ำแผนงำน/โครงกำร

รองรับในป ถัดไป 
3. ท ำให้ผู้บริหำร มีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. ท ำให้แผนกลยุทธกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ท ำให้มีควำมโปร่งใสและมีธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
พ.ศ. 2562 – 2564 

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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ปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 หลักคุณธรรม (Merit - Based)  คือ เสมอภำค หลักควำมสำมำรถ หลักควำมเป็นกลำง 
 หลักสมรรถนะ (Competency - Based)  คือ ใช้คนให้ตรงกับควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
 หลักผลงำน (Performance - Based)  คือ ยึดผลงำนเป็นหลัก 
 หลักกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ (HR Decentralization)  คอื มีส่วนร่วมรับผิดชอบ/มอบอ ำนำจ 
 หลักคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน (Quality of Work Life) คือ สมดุลระหว่ำงงำนกับชีวิต 
 
สมรรถนะที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ควำมมุ่งมัน่จะปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้ดีหรือให้เกินมำตรฐำนท่ีมีอยู่ 
2. บริหารที่ดี : ควำมตั้งใจและควำมพยำยำมของข้ำรำชกำรในให้บริกำรต่อประชำชน ข้ำรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ : ควำมสนใจใฝ่รู้ สั่งสมควำมรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยกำรศึกษำ 

ค้นคว้ำ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องจนสำมำรถประยุกต์ใช้ เข้ำกับกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม : กำรด ำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ท้ังตำมกฎหมำย คุณธรรม 

จรรยำบรรณ แห่งวิชำชีพ และจรรยำข้ำรำชกำรเพ่ือรักษำศักดิ์แห่งควำมเป็นข้ำรำชกำร 
5. การท างานเป็นทีม : ควำมตั้งใจท่ีจะท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงำน หรือส่วนรำชกำร โดยผู้ปฏิบัติมีฐำนะเป็นสมำชิก 

ไม่จ ำเป็นต้องมีฐำนะหัวหน้ำทีม รวมท้ังควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพกับสมำชิกในทีม  
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กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. 
 
 มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ มีแผนงำน มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนรำชกำร 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีกิจกรรม/กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีถูกต้องทันเวลำ ฐำนข้อมูล HR ถูกต้อง
ทันสมัย ใช้ได้ ค่ำใช้จ่ำยเหมำะสม น ำเทคโนโลยีมำใช้  
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล องค์กรรักษำบุคลำกรท่ีจ ำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กรบุคลำกรพึงพอใจ มีระบบ
บริหำรท่ีเน้นประสิทธิผล 
 มิติที่ 4 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวิตและกำรท ำงำน บุคลำกรพอใจต่อสภำพแวดล้อม มีควำมสัมพันธ์ท่ีดี มีสวัสดิกำร/สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพิ่มจำกที่กฎหมำยก ำหนด 
 มิติที่ 5 ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลองค์กรมีกำรตัดสินใจ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคล 
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ส่วนที่ 3 
สถานภาพปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

โครงสร้างภารกิจงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 28 
ผอ. 1 

งานอ านวยการ 
และบริหารทั่วไป 13 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด ำเนินงำนและให้ค ำแนะน ำปรึกษำ วินิจฉัย
ตีควำมเก่ียวกับข้อกฎหมำย ประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบ 
ข้อพิพำท งำนนิติกรรมและสัญญำเก่ียวกับกองทุน 
2. งำนสนับสนุนและพัฒนำระเบียบ กฎหมำย ที่
เก่ียวกับกองทุน 
3. กำรจัดกำรเรื่ องร้ องเรี ยนและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
4. กำรมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินคดีควำมต่ำง  ๆ
5. ประสำนและด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
6. ด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยต่ำง ๆ ของกองทุนทั้งใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
7. ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยระเบียบที่เก่ียวกับ
กองทุน 
8. งำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

งานพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยี 7 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์1 
ผอ. 1 

ผู้อ านวยการ 1 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์นโยบำย/ยุทธศำสตร์ที่
เก่ียวข้อง 
2. จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กองทุนฯและจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร 
3. ประสำนจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำป  สกส. 
และกองทุนฯ 
4. ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่ เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนกองทุนฯ 
5. จัดท ำแผนงบประมำณรำยรับรำยจ่ำยประจ ำป  
6. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของกองทุนประจ ำป  
7. ติดตำม ก ำกับ ดูแล ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
8. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรกำรประชุมของคณะกรรมกำร
กองทุน และคณะอ่ืน  ๆที่ตั้งขึ้น 
9. สนับสนุ นด้ ำนวิ ชำกำรและจัดท ำข้ อมู ล
ประกอบกำรประชุมของคณะกรรมกำรกองทุนฯ และ
คณะอ่ืน  ๆที่ตั้งขึ้น 
10. พัฒนำระบบงำนด้ำนต่ำง  ๆของส ำนักงำนให้เอ้ือ
ต่อกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกองทุน และคณะอ่ืน 
 ๆทั้งตั้งขึ้น 

11. พัฒนำออกแบบและตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกองทุน
12. ติดตำมประเมินผล วิเครำะห์สถำนกำรณ์/
แนวโน้มกำรกู้ยืม กำรช ำระหน้ี และให้ข้อเสนอแนะ
แก่คณะกรรมกำรกองทุน ประเมินจัดล ำดับควำม
เข้มแข็งกองทุนฯ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กองทุน13. งำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.  พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกองทุนฯ 
2.  พัฒนำโครงข่ ำยพื้ นฐำนด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
- จัดหำอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี สนับสนุนภำรกิจของ
กองทุนฯ 
 - พัฒนำระบบเครือข่ำยเพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูล
กับส่วนภูมิภำค 
3. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงเก่ียวกับ
สมำชิกและฐำนข้อมูลโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกกองทุนฯ 
4. ให้บริกำรและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
5. ศึกษำ ออกแบบ พัฒนำ และ บริหำรจัดกำร
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบข้อมูล 
6. พัฒนำเว็บไซต์กองทุนฯ 
7. งำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 78  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ท ำห น้ ำที่ เ ป็ นส ำ นั ก งำนเ ลข ำนุ กำ ร
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนคร 
2. ก ำกับดู แลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับจังหวัด 
3. ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนของคณะกรรมกำรกองทุน
ทุกระดับ 
4. วิเครำะห์และก ำหนด แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯรวมทั้ง
ประเมินจัดล ำดับควำมเข้มแข็งกองทุนฯ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
บริหำรจัดกำรกองทุนในรูปแบบและวิธีกำรต่ำง  ๆ
6. พัฒนำและจัดกำรควำมรู ้
7. ประสำนงำนและบูรณำกำรกับภำคีกำรพัฒนำ 
เพื่อกำรพัฒนำกองทุนฯ 
8. งำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยสมำชิก
กองทุนฯ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ำยกองทุน 
3. บริหำรฐำนข้อมูลสมำชิก 
4. ส่งเสริมกำรขยำยฐำนสมำชิก 
5. ให้ค ำปรึกษำสมำชิกในกำรด ำเนินกิจกรรม
เครือข่ำย 
6. สร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร 
และเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง 
7. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกองทุน 
และประสำนงำนกับหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องเพื่อกำรพัฒนำเครือข่ำย 
8. สื่อสำร เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน
กองทุนฯ 
9. งำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

งานเครือข่าย 
สัมพันธ์ 9 

งานส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ 12 

งานการเงิน 
และบัญชี 14 

อ านาจหน้าท่ีของ สกส. 
 

1. ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
2. ปฏิบัติงำนธุรกำรของ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ตลอดจนที่ปรึกษำ/คณะอนุกรรมกำร/

คณะท ำงำน 
3. ก ำกับดูแลและบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้เป็นไปตำมข้อบังคับ 
4. ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
5. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
6. ด ำเนินกำรและประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กร

ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนกองทุน 
8. รวบรวมและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนกองทุน 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งำนกำรเงินและบัญชีของกองทุนฯ และ สกส. 
- รับ น ำส่ง ขอเบิก จ่ำย เงินกองทุน 
- เก็บรักษำเงินและเอกสำรทำงกำรเงิน 
- ควบคุมเงิน/กำรยืมเงินทดรองรำชกำร 
- จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยกองทุน 
- จัดท ำทะเบียนรับ-ส่งเงินกองทุน 
- รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน/งบทำงกำรเงินกองทุน  
2. เป็นศูนย์ต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินโดย
เป็ นหน่ วยรั บโอนงบประมำณ ตำม พ.ร.บ .
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำป  โดยตรงจำก
กรมบัญชีกลำง 
3. วิเครำะห์และจัดท ำแผนกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร 
4. ตรวจสอบติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำย
ประจ ำป งบประมำณตำมผลผลิตจำกระบบ GFMIS 
5. จัดสรรและโอนเงินให้ส่วนกลำงและภูมิภำค 
6. จัดท ำทะเบียนคุมและเงินกองทุนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
7. รำยงำนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยตำม
แผนงำนงบรำยจ่ำยเงินกองทุนและงบประมำณ
คงเหลือ 
8. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
กำรงบประมำณ ให้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยที่
ก ำหนด 
9. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำควำมรู้ด้ำนกำรเงิน กำร
บัญชี แก่คณะกรรมกำรกองทุนทุกระดับและสมำชิก 
10. หำรือ หรือ ท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ 
11. จัดวำงและพัฒนำระบบควบคุมภำยใน/ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน 
12. งำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งำนบริหำรทั่วไปของส ำนักงำน 
2. งำนสำรบรรณและธุรกำร 
3. บริหำรงบประมำณส ำนักงำน 
4. งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
ส ำนักงำน 
5. งำนสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำร 
6. งำนพัสดุ 
- วำงแผนกำรบ ำรุงรักษำและจัดหำพัสดุเพิ่มเติม 
- ควบคุมกำรเบิกจ่ำย กำรบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ
พัสดุ 
- จัดท ำบัญชีวัสดุ–ครุภัณฑ์ 
- ติดตำมกำรใช้ประโยชน์ของวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ส ำรวจวัสดุครุภัณฑ์ประจ ำป  และจ ำหน่ำย
ครุภัณฑ์ 

1. 7. งำนอำคำร สถำนที่ ยำนพำหนะ และทรัพย์สิน
อ่ืน  ๆของส ำนักงำน 
8. งำนสนับสนุนกำรประชุม กำรประสำนงำน และ
กำรเดินทำงแก่คณะกรรมกองทุนและคณะอ่ืน  ๆ
ที่ตั้งขึ้น 
9 .สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม/งำนต่ำง  ๆใน
ส ำนักงำน 
10. งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำน สกส. 
11. อ ำนวยควำมสะดวกผู้บริหำรฯ ในกำร 
ปฏิบัติรำชกำรทั้งในและนอกส ำนักงำน 
12 .ประสำน/ติดตำมงำน และจัดหำข้อมูล 
ตำมที่ผู้บริหำรฯมอบหมำย 
13. สรุป วิเครำะห์ และกลั่นกรองงำน 
เบื้องต้นให้กับผู้บริหำรฯ 
14. งำนประชุมผู้บริหำรในส ำนักงำน 
15. งำนอ่ืน  ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

งานยุทธศาสตร์แผนงาน 
และโครงการ 10 

งาน 
กฎหมาย 8 

 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 1 
ผอ. 1 

กลุ่มกฎหมาย 9 
ผอ. 1 
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โครงสร้างอัตราก าลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ำรำชกำร (๗) 
นักวิชำกำรเงินและบัญช ี

ปก/ชก 7 
พนักงำนกองทุน (๓) 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี ๒ 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ๑

ลูกจ้ำง (๔) 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ๒ 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ๒ 
 

 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

งานอ านวยการ 
และบริหารทั่วไป ๑๓ 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิการพัฒนาชุมชน 
และฝ่ายอ านวยการ 3 

ข้ำรำชกำร (๓) 
นิติกร ปก/ชก ๓ 

พนักงำนกองทุน (๒) 
นิติกร ๒ 

ลูกจ้ำง (๓) 
นิติกร ๓ 

 
 

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 6 1-5 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชพ. 1  

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด 

กลุ่มอ านวยการ ๒๘ 14-5-9 กลุ่มนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ๑๘ 10-2-6 

ผู้อ านวยการ (อ านวยการสูง) 1 

พนักงำนกองทุน (1๙๓) 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 76 (จังหวัดละ 1 อัตรำ) 
นักจัดกำรงำนทัว่ไป 76 (จังหวัดละ 1 อัตรำ) 

เจ้ำหน้ำที่บันทกึข้อมูล ๔๑ (จังหวัดขนำดใหญ่ ๆ ละ 1 อัตรำ) 
 
 

ข้ำรำชกำร (บำงเวลำ) (๓) 
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปก/ชก ๑ 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง/ชง ๑ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง/ชง ๑ 

 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ 
กองทุน 22 9-5-8 

ข้ำรำชกำร (๕) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ปก/ชก ๕ 
พนักงำนกองทุน (-) 

- 
ลูกจ้ำง (๕) 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ๕ 
 

ข้ำรำชกำร (๔) 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

ปก/ชก ๔ 
พนักงำนกองทุน (๒) 

นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ๒ 
ลูกจ้ำง  (๑) 

เจ้ำหน้ำที่บันทกึข้อมูล ๑ 

ข้ำรำชกำร (๔) 
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 

ปก/ชก ๔ 
พนักงำนกองทุน (5) 

นักจัดกำรงำนทัว่ไป ๒ 
พนักวิชำกำรเงินและบัญชี ๑ 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ๑ 
เจ้ำหน้ำที่บันทกึข้อมูล ๑ 

ลูกจ้ำง (3) 
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 3 

 
 
 
 
 

ลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำงเหมำฯ (๓)      -
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน = 3 

 

กลุ่มกฎหมาย ๙ 4/2/3 

ข้ำรำชกำร (๔) 
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 

ปก/ชก ๔ 
พนักงำนกองทุน (-) 

- 
ลูกจ้ำง (๕) 

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ๓ 
เจ้ำหน้ำที่บันทกึข้อมูล ๒ 

นักจัดกำรงำนท่ัวไป ชพ. 1 นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชพ. 1  

งานการเงิน 
และบัญชี ๑๔ 

 
 ข้ำรำชกำร (๖) 

นักจัดกำรงำนทั่วไป ปก/ชก 5 
นักวิชำกำรพัสดุ ปก/ชก 1 

พนักงำนกองทุน (๒) 
นักวิชำกำรพัสดุ ๑ 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนงบประมำณ ๑
ลูกจ้ำง (๕) 

พนักจัดกำรงำนทั่วไป ๒ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ๓ 

 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๗8 38-14-26 

นิติกร ชพ. 1 

งานยุทธศาสตร์แผนงาน 
และโครงการ ๑๐ 

 

งานพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยี ๗ 

งานส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ 12 

 

งานเครือข่ายสมัพันธ์ ๙ 
 

งานกฏหมาย 8 
 

ส่วนภูมิภาค 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 S 1. มีอัตรำก ำลังอยู่ในระดับพื้นที่ในทุกจังหวัด 
 S 2. มีข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) และให้อ ำนำจในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 S 3. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง บุคลำกรมีควำมเสียสละ และทุ่มเทในกำรท ำงำน 
 S 4. กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส่วนรำชกำร (กรมกำรพัฒนำชุมชน) 
 S 5. มีงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร 
 S 6. มีกระบวนกำรสรรหำพนักงำน โดยกำรสอบคัดเลือกที่เป็นระบบชัดเจน เป็นขั้นตอนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 S 7. มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน โปร่งใสและเป็นธรรม 
 S 8. มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีชัดเจน  

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

 W 1. บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย กำรพัฒนำศักยภำพไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงำนขำดทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนกองทุนฯ 
 W 2. อัตรำก ำลังไม่เท่ำเทียมกันในแต่ละจังหวัด 
 W 3. ขำดสวัสดิกำรส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำน  
 W 4. ไม่ได้ท ำงำนในภูมิล ำเนำ 
 W 5. บุคลำกรมีควำมแตกต่ำงกันในช่วงของอำยุ น ำมำซึ่งปัญหำในกำรประสำนกำรท ำงำน 
 W 6. ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

10 
10 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
โอกาส / แรงเสริม (Opportunities) 

 O 1. นโยบำยรัฐบำลด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก ส่งเสริมควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบทบำทสตรีในส่วนภูมิภำค 
 O 2. พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
 O 3. ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ด้ำนกำรเสริมสรำงองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงส่งเสริมให้กำรพัฒนำบุคลำกรมีคุณภำพ 
 O 4. ยุทธศำสตร์ ก.พ. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส่งเสริมให้มีกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 
 O 5. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ส่งเสริมควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบทบำทสตรีอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 
 O 6. ภำครัฐสนับสนุนให้น ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

 
อุปสรรค / แรงต้าน (Threats) 
T 1. งำนนอกเหนือภำรกิจ มีจ ำนวนมำกส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนประจ ำท่ีรับผิดชอบของพนักงำนกองทุนฯ 
T 2. หน่วยงำนอื่น ๆ ไม่เข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนของกองทุนฯ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 

1. ผู้บริหำรระดับสูง เห็นควำมส ำคัญของกำรน ำยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ให้กำร
สนับสนุนในทุกด้ำน ท้ังกำรออกกฎระเบียบ หลักเกณฑ์กำรบริหำรต่ำง ๆ กำรบริหำรจัดกำรกรอบอัตรำก ำลัง กำรบริหำรงบประมำณ รวมท้ังกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนกลำง และหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรพัฒนำ 

2. ผู้บริหำรทุกระดับของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีบทบำทใน
กำรสนับสนุนและผลักดันอย่ำงจริงจัง 

3. หน่วยงำนทุกกลุ่ม แสวงหำแนวทำงและสร้ำงควำมร่วมมือ บูรณำกำรในกำรท ำงำนร่วมกัน ท้ังด้ำนวิชำกำร อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อให้
มีกำรให้ทรัพยำกรในกำรพัฒนำทรัพยำกำรบุคคลเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด 

 

การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 
 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แก่ผู้บริหำรทุกระดับและบุคลำกรทุกคน 
 2. ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ป  2562 - 2564 
 3. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ / สื่อรูปแบบต่ำง ๆ 
 4. ตั้งคณะกรรมกำรติดตำมผล ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนฯ ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 5. ตรวจสอบระบบกำรบริหำรยุทธศำสตร์ทรัพยำกรบุคคลกับยุทธศำสตร์กองทุนฯ / งบประมำณประจ ำป  
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ส่วนที่ 4 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
กรอบแนวคิดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 ได้จัดท ำขึ้นเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรด ำเนินงำนของ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยในห้วงเวลำ 5 ป  กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ได้ก ำหนดวิสัยทัศน ์“เป็นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนรำกเข้มแข็ง และมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น” 

 

ภำยใต้พันธกิจ 3 ประกำร ดังนี้ 

 1) จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีส ำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็งและมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 2) จัดสรรเงินทุนในกำรพัฒนำบทบำทสตรีให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำสตรีในชุมชน 

 3) บริหำรกองทุนใหม้ีควำมมั่นคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

โดยก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ส ำหรับขับเคล่ือน 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 1) เสรมิสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 

 2) ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 3) กำรเช่ือมโยงกับกลุ่มเครือข่ำยในพื้นท่ี 

 4) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทุนตำมหลักธรรมำภิบำล 
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วัตถุประสงค์ของทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
 2. เพ่ือประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 3. เพ่ือจัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้วิเครำะห์และประเมินสถำนภำพกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี และพิจำรณำจำกบทบำทภำรกิจขององค์กร 
ตลอดจนควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธ์ศำสตร์ต่ำง ๆ รวมถึงหลักกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ ก.พ. จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2562 - 2564 ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
 “บุคลำกรมีขีดสมรรถนะสูง เป็นคนดี มีควำมสุข สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ตำมหลักธรรมำภิบำล” 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนำระบบงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 2. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. พัฒนำระบบกำรวำงแผนและกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
 2. เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง 
 3. พัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
 4. บริหำรทรัพยำกรบุคคล อย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 
เป้าหมาย 
 “บุคลำกรมีศักยภำพ บริหำรจัดกำรงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ให้มีควำมมั่นคง” 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2562 – 2564 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง เป็นคนด ีมีความสุข สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล 

           บุคลากรมีศักยภาพ บริหารจัดการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้มีความมั่นคง 

วิสัยทัศน์ 
 

เป้าหมาย 

พันธกิจ 
 

ยุทธศาสตร์  
 

- 1 - 
พัฒนาระบบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

- 2 - 
เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- 1 – 
พัฒนาระบบการวางแผน

และการบริหาร
อัตราก าลัง 

 
 

- 2 – 
เสริมสร้างบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะสูง 

 

 

 

- 3 – 
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ

ท างานของบุคลากร 
 
 
 

- 4 – 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างมีธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ 1 
พัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารอัตราก าลัง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์มีโครงสรำงและกรอบอัตรำก ำลังท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจ 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

• จัดท าแผนโครงสร้างอัตราก าลัง 
• จัดท ามาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
• สรางความรคูวามเขาใจความกาวหนาใน

อาชีพ 
กลยุทธ์ 1 สรรหาและจัดวาง
บุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน 

• พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
online 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี วัด 
ร้อยละของบุคลากรต่อ

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 

มีโครงสรา้ง 
กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม 

สอดคลอ้งกับภารกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์บุคลำกรสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกองทุนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

• พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
• สงเสริมการจัดการความรูในหนวยงาน 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

• สนับสนุนการพัฒนา/แลกเปลี่ยน                           
องค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 

• สนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ตัวชี วัด 
ระดับผลคะแนน 

การประเมินผลทุนหมุนเวยีน 

 

บุคลากรสามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานกองทุน 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผลทุนหมุนเวยีน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์บุคลำกรมีทัศนคติท่ีดี มีควำมสุขและผูกพันกับองค์กร 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

• สนับสนุนพนักงานกองทุนให้เป็นสมาชิก               
สหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน 

• สร้างความรู้ ความใจระบบสวัสดิการ  
ประกันสังคม 
 

กลยุทธ์ 1 การส่งเสริมสวัสดิการ
ของบุคลากร 

• ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
• สร้างค่านิยมองค์กร 
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ของทีมงาน 
• กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
• จัดท าแบบประเมินความผาสุกของบุคลากร 

 

กลยุทธ์ 2 สร้างแรงจูงใจของ
บุคลากรกองทุน 

บุคลากรมีทศันคติที่ดี 
มีความสุขและผูกพัน 

กับองคก์ร 

ตัวชี วัด 
ระดับความผาสุก 

ของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์มีกำรเสริมสรำงระบบคุณธรรม จริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล 
---------------------------------------------------------------- 

 
 

 

• สร้างความรู้ ความเข้าใจใน 
ระบบการประเมินผลการ    
ปฏิบัติงาน 

• จัดท าระบบการประเมินผล  
การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลบุคลากร 

 
• พัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม 

และจริยธรรมที่เหมาะสมส าหรับบุคลากร 
• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                                  

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

มีการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม จริยธรรม 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี วัด 
ร้อยละของบุคลากร 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะหลัก 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 – 2564 

 
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ มีแผนงำน มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนรำชกำร 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี วัด (KPIs) 
2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ 1 พัฒนา
ระบบการวางแผนและ
การบริหารอัตราก าลัง 

มีโครงสรำง กรอบ
อัตรำก ำลังที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับภำรกิจ 

1. สรรหำและจัดวำง
บุคลำกรให้สอดคล้อง
เหมำะสมกับต ำแหน่ง
งำน 

1. จัดท ำแผนโครงสร้ำง
อัตรำก ำลัง 

•   ร้อยละของบุคลำกรต่อ
โครงสร้ำงกรอบ
อัตรำก ำลัง 2. จัดท ำมำตรฐำนกำร

บริหำรงำนบุคคล 
•   

3. สรำงควำมรูควำมเขำ
ใจควำมกำวหนำในอำชีพ 

•   

2. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
ทรัพยำกรบุคคล 

1. พัฒนำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
online 

 •   

2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกร 

•    
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มิติที่ 2 ประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีกิจกรรม/กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีถูกต้องทันเวลำ ฐำนข้อมูล HR ถูกต้องทันสมัย ใช้ได้ 
ค่ำใช้จ่ำยเหมำะสม น ำเทคโนโลยีมำใช้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี วัด (KPIs) 
2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ 2 เสริมสร้าง
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูง 
 

บุคลำกรสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กองทุนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินผลทุนหมุนเวียน 

1. พัฒนำบุคลำกรให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนำบุคลำกรให้เป็น
มืออำชีพ 

•   ระดับผลคะแนนกำร
ประเมินผลทุนหมุนเวียน 

2. สงเสริมกำรจัดกำร
ควำมรูในหนวยงำน 

•   

2. กำรส่งเสริมและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล 

1. สนับสนุนกำรพัฒนำ/
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

•   

2. สนับสนุนเครื่องมือใน
กำรปฏิบัติงำน 

•   
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล องค์กรรักษำบุคลำกรท่ีจ ำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กร บุคลำกรพึงพอใจ มีระบบบริหำรท่ีเน้น
ประสิทธิผล 
มิติที่ 4 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวิตและกำรท ำงำน บุคลำกรพอใจต่อสภำพแวดล้อม มีควำมสัมพันธ์ท่ีดี มีสวัสดิกำร/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เพ่ิมจำกที่กฎหมำยก ำหนด 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี วัด (KPIs) 
2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร 

บุคลำกรมีทัศนคติที่ดี มี
ควำมสุขและผูกพันกับ
องค์กร 

1. ส่งเสริมสวัสดิกำรของ
บุคลำกร 
 

1. สนับสนุนพนักงำน
กองทุนให้เป็นสมำชิก
สหกรณอ์อมทรัพย์ 
กรมกำรพัฒนำชุมชน 
จ ำกัด 

• • • ระดับควำมผำสุก 
ของบุคลำกร 

2. สร้ำงควำมรู้ ควำมใจ
ระบบสวัสดิกำร
ประกันสังคม 

•   

2. สร้ำงแรงจูงใจของ
บุคลำกรกองทุน 

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ •   
2. สร้ำงค่ำนิยมองค์กร •   
3. เสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ของทีมงำน 

•   

4. กิจกรรมสร้ำงสุขใน
องค์กร 

•   

5. จัดท ำแบบประเมิน
ควำมผำสุกของบุคลำกร 

•    
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มิติที่ 5 ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลองค์กรมีกำรตัดสินใจ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี วัด (KPIs) 
2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ 4 บริหาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างมี
ธรรมาภิบาล 

มีกำรเสริมสรำงระบบ
คุณธรรม จริยธรรมตำม
หลักธรรมำภิบำล 

1. พัฒนำระบบกำร
ประเมินผลบุคลำกร 

1. จัดท ำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

•   ร้อยละของบุคลำกร 
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
สมรรถนะหลัก 2. สร้ำงควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

•   

2. พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรให้มีควำม
โปร่งใสและเป็นธรรม 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

•   

2. พัฒนำและส่งเสริม
จิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรมที่เหมำะสม
ส ำหรับบุคลำกร 

•   
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ภาคผนวก 
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ข้อเสนอแนะของบริษัท ทริสคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด กรมบัญชีกลาง 
 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2560  

กรมบัญชีกลำงได้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ ำป บัญชี 2560 ที่คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียนพิจำรณำเห็นชอบ
คะแนนผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ ำป บัญชี 2560 เรียบร้อยแล้ว ให้ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี โดย ตัวชี้วัดด้ำนที่  4 กำรบริหำรพัฒนำ
ทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.5 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดให้มีปัจจัยพื้นฐำนในกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนฯ ในป บัญชี 2560 โดยก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลจำกประเด็นหลักท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยพ้ืนฐำน (Fundamental) ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (น้ ำหนักร้อยละ 30) ในป บัญชี 2560 ทุนหมุนเวียนมีปัจจัยพ้ืนฐำนครบถ้วน โดยมี
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนทุนหมุนเวียน    ซึ่งประกอบด้วยด้ำนนโยบำยและแผนงำน ด้ำนกำรเงินและบัญชี และด้ำนกฎหมำย รวมถึงมีกำรทบทวนโครง สร้ำงเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของทุนหมุนเวียน ประจ ำป  2561 - 2564 นอกจำกนี้ มีกำรจัดท ำ  ค ำบรรยำยลักษณะงำนของทุกต ำแหน่งงำน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักครบถ้วน 
และมีกำรน ำค ำบรรยำยลักษณะงำนไปใช้เพ่ือสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนของโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน รวมถึงมีระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล และมี
กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้พิจำรณำให้ค่ำตอบแทน ท ำให้มีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับคะแนนเท่ำกับ 5.0000 

1.2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (น้ ำหนักร้อยละ 70) 
1) กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำป บัญชี 2560 (น้ ำหนักร้อยละ 35)  
 ทุนหมุนเวียนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำป บัญชี 2560 ได้แล้วเสร็จ และมีแผนงำน/โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 

24 แผนงำน/โครงกำร จำกทั้งหมด จ ำนวน 24 แผนงำน/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีตัวอย่ำงแผนงำน/โครงกำร เช่น กำรสรรหำและเลือกสรรพนั กงำนกองทุน 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลของพนักงำนกองทุน/ลูกจ้ำงชั่วครำว โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้และพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนกองทุนและลูกจ้ำงชั่วครำว กำร
จัดท ำหลักเกณฑ์/แนวทำงกำรประเมินผลบุคคลของพนักงำน/ลูกจ้ำง เป็นต้น โดยกองทุนฯ มีกำรด ำเนินงำนที่ดีกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 3 แผนง ำน/โครงกำร จำก
ทั้งหมด จ ำนวน 24 แผนงำน/โครงกำร ท ำให้มีผลกำรด ำเนินงำน เทียบเท่ำระดับคะแนนเท่ำกับ 3.1250 

2) กำรจัดท ำ/ทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำป บัญชี 2560 (น้ ำหนักร้อยละ 35) 
 ทุนหมุนเวียนมีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำร

พัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน ประจ ำป งบประมำณ 2561) โดยแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 และ
แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจ ำป บัญชี 2561 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  บริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่  22 มิถุนำยน 2560 และมีกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนภำยในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทรำบภำยในป บัญชี 2560 ท ำ
ให้มีผลกำรด ำเนินงำน เทียบเท่ำระดับคะแนนเท่ำกับ 5.0000 
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อย่ำงไรก็ตำม แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ขำดคุณภำพในองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
1) ไม่พบว่ำกำรวิเครำะห์สภำวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกทุนหมุนเวียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำทั้ง

ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ถูกต้องมำกยิ่งข้ึน 

2) ไม่มีกำรน ำปัญหำ/อุปสรรค จำกกำรด ำเนินงำนในอดีตมำใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำหนึ่งในกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3) ไม่มีกำรแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงและกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์หลักของทุนหมุนเวียนว่ำ ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของทุน
หมุนเวียน จะสำมำรถสนับสนุนให้ยุทธศำสตร์ของทุนหมุนเวียน ให้บรรลุผลได้อย่ำงไร 

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของทุนหมุนเวียนทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลัง ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำร
วัดและประเมินผลมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกับกำรด ำเนินงำนปกติทั่วๆ ไป หรือ Routine operation (เช่นกำรปรับลดคะแนนคุณภำพของแผนยุทธศำสตร์ทุนหมุนเวียนใน
ประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ำกับ 1.0000 คะแนน ท ำให้มีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับคะแนนเท่ำกับ 4.0000 

 โดยจำกผลกำรด ำเนินงำนในป บัญชี 2560 จำกประเด็นหลักที่ก ำหนดข้ำงต้น จึงมีผลกำรประเมินตัวชี้วัดที่ 4.5 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เที ยบเท่ำระดับ
คะแนนเท่ำกับ 3.9938 
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ที่ปรึกษา 
นำยปรีชำ กิตติสัตยกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
นำยสมนึก มณีพินิจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
นำงธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน  
นำยนพดล ดำวอรุณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย 
นำงสำวเบญจมำศ วงษ์สุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 
คณะผู้จัดท า 
นำยภัทรำวุธ ปะตังถำโต นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำงสิริลักษณ์ ภำสะเตมีย ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
นำงสำวเกษิณี ธรรมชัย นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
นำงเยำวนำฎ ซ้ำยเกล้ำ นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
นำงสำวนภำพร จินต์แสวง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงบประมำณ 
นำงสำวภรทิพย์ รัตนติสร้อย นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
  
ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
ผู้เขียน : กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ชื่อหนังสือ : แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2562 - 2564 
พิมพ์เมื่อ : มิถุนำยน 2561 
 
 


