


 
 

 
 
 

ค ำน ำ 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           
พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นกลไก 
ในการบริหารกองทุน พิจารณาและอนุมัติโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับและอาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ประจ าปี 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี 

 

 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

    28  มิถุนายน 2562 
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1. ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี 2563 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน บริหารกองทุนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559  การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ให้มีประสิทธิภาพวัดด้วยการประเมินผลทุนหมุนเวียน จากกระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลาง 
เป็นหน่วยด าเนินการ และมีบริษัทที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของทุกกองทุน  
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2563 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียน  
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ที่ก าหนดให้มีการจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงานและน ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดท าค าของบประมาณ เพ่ือแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของสตรี องค์กรสตรี เครือข่ายสตรี ประชาชน  ชุมชน 
สังคม และประเทศสู่ความม่ังคั่ง ยั่งยืน และม่ันคงได้เป็นอย่างดี 

2. กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี 2563 
  2.1 กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 ควำมเป็นมำ 
 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  
ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวั นที่  
17 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการขอจัดตั้ งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ เดียวกับ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558   
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ล้านบาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรมการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
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 วัตถุประสงค์ 
  1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับ 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี  
และองค์กรของสตรี    
  2) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี   
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี น าไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ 
หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ในสังคม 
 3) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี  
การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 
 4) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่ เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี  
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
  บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
   1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และแนวทางในการบริหารกองทุนให้ เป็น 
ไปตามวัตถุประสงค ์
  2) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  3) ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
  4) ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  5) แต่งตั้งผู้อ านวยการ 
  6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหาร
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. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔ 

 

        2.3 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน 
   1. ด้านการเมือง 
   2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   3. ด้านกฎหมาย 
   4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
   5. ด้านเศรษฐกิจ 
   6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. ด้านสาธารณสุข 
   8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   9. ด้านสังคม 
 10. ด้านพลังงาน 
 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2562 – 2564 
 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
    2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
     4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
      6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 2.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีเป้ำหมำยส ำคัญ จ ำนวน 6 เป้ำหมำย ประกอบด้วย 
    1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
    2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน   
                        ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  
                        อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
    3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 
                       และดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
    4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
                      มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
    5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น 
                      ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
    6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ  
                      และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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 2.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมพลัง เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่  
                                    สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 
 2.7 ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564  
  วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ภายในปี 2564 ” 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
              ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
3. กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
    1) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.)  1 คณะ 
   2) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ 
   3) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)  76 คณะ 
   4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
                    (อกส.อ.)  878 คณะ 
   5) คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 50 เขต 
   6) คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 77 คณะ  
   7) คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล 5,884 คณะ/เทศบาล  1,885 คณะ              
                    (ตามเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   8) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 89,086 คน 
                        (ตามเขตพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 
 

 

๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงสร้ำงอัตรำก ำลังและบทบำทหน้ำที่ของบคุลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
   
 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) (8 คน) 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรี 

กรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.) 
(8-12 คน) (ประธำน คกส.แต่งต้ัง) 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ 

บทบำทสตรี 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด 

(อกส.จ.) (10-12 คน) 

(ประธำน คกส.แต่งต้ัง) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม. ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ 
บทบำทสตรี (สกส.) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุ 
พัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 

(9-12 คน) 

(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
- งานการเงินและบัญชี 

- งานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุ 
พัฒนำบทบำทสตรีเขต (9-12 คน) 

(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ. 

กลุ่มนโยบำยและยทุธศำสตร์ 
- งานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ 

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด 

(9-12 คน)(ประธำน อกส.จ.แต่งต้ัง) 

กลุ่มพัฒนำศกัยภำพกองทนุ 
- งานส่งเสริมและพฒันาศักยภาพกองทุน 

- งานเครือข่ายสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับอ ำเภอ (อกส.อ.) 
(7-11 คน)(ประธำน คกส.แต่งตั้ง) 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพฒันำ
บทบำทสตรตี ำบล/เทศบำล 

(7-9 คน) (ประธำน อกส.อ.แต่งต้ัง) 

ส่วนกลาง 

อำสำสมัครผูป้ระสำนงำน 
กองทนุฯ ชุมชนละ 1 คน 

(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

ส่วนภูมิภาค 

กลุ่มกฎหมำย 

อำสำสมัครผูป้ระสำนงำนกองทนุฯ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน 

(กรณีต าบล/เทศบาล 

มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้าน/

ชุมชน ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน 

ละ 2-3 คน (ประธานอกส.อ.แต่งตั้ง) 
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4. โครงสร้ำงอัตรำก ำลังและบทบำทหน้ำที่ของบคุลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
4.1  โครงสร้ำงส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค.0427/10062  
วันที ่1 มิถุนำยน 2559 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 4.2 อัตรำก ำลัง   
  พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน 
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศก าหนด รวมทั้งสิ้น 499 อัตรา 

  1) ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
   - ข้าราชการ (เต็มเวลา)       จ านวน  38  อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 18 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)   จ านวน  14   อัตรา 
   - ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)      จ านวน  26   อัตรา 
     รวมทั้งสิ้น       จ านวน  78   อัตรา 

  2) ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร  
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)   จ านวน  5  อัตรา 

  3) ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  
   - ข้าราชการ (บางเวลา)       จ านวน  228  อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)   จ านวน  221  อัตรา (จังหวัดละ 2 - 3 อัตรา) 
     รวมทั้งสิ้น      จ านวน  449  อัตรา 

งานการเงิน

และบญัช ี

งานอ านวยการ

และบริหาร

ทั่วไป 

กลุ่มอ านวยการ 

(28) 

งานยุทธศาสตร์ 

แผนงานและ 

โครงการ 

กลุ่มนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ (18) 
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 

(22) 

กลุ่ม 

กฎหมาย (9) 

งานพัฒนา 

ระบบ 

เทคโนโลยี 
 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

งานส่งเสริมและ 

พัฒนาศักยภาพ 

กองทุน 

ผอ.กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ 

งานเครือข่าย 

สัมพันธ์ 

ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ผอ.กลุ่มกฎหมาย 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 

(ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 

ขรก.14/พนง.5/ลจ.9 ขรก.10/พนง.2/ลจ.6 ขรก.9/พนง.5/ลจ.8 ขรก.4/พนง.2/ลจ.3 

ส านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
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 4.3 หน้ำที่ของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ 12 
     1. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
     2. ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน 
     3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     5. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
     6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุน 
     7. รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
     8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ คกส. มอบหมาย 
  4.4  บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา   
แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือน าเสนอ คกส.
อนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มต้นปี
บัญชีของทุกปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคับฯ  คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 ) 
    2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินของกองทุน ตามแผนการด าเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปี  
ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559   
(ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 21)  
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4.5   โครงสร้ำงส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีจังหวัด      
  1) พัฒนำกำรจังหวัด มีหน้ำที่  เป็นหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการใน 
อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. ก ากับและจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ี อกส.จ. ได้รับมอบหมาย     
  2) หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ มีหน้ำที ่เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการใน 
อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอพัฒนาการจังหวัด ลงนามในเป็นผู้เสนอโครงการในการใช้จ่ายงบบริหาร  
ลงนามผู้จดบันทึกการประชุมของ อกส.จ. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ อกส.จ. ได้รับมอบหมาย 
   3) นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ (บำงเวลำ)  มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของส านักงาน
เลขานุการ  อกส.จ. ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ประสานการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรีประจ าปีของกองทุนฯ ก ากับการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา 
ที่ก าหนด ตรวจสอบ ก ากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA  ให้เป็นปัจจุบัน ประสานการด าเนินงานกองทุนฯ 
กับส านักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกกองทุน ที่ปรึกษาคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี สพจ. (บำงเวลำ)  มีหน้ำที่  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดท าบัญชีกองทุน 
ทะเบียนต่าง ๆ 
  5) เจ้ำพนักงำนธุรกำร (บำงเวลำ) มีหน้าที่รับ – ส่งหนังสืออ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ส านักงานเลขานกุารคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

(พัฒนาการจังหวัด) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ 

นักวิชาการที่รับผิดชอบ 

งานกองทุนฯ (บางเวลา) 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช ี

สพจ. (บางเวลา) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

(บางเวลา) 

นักจัดการงานทั่วไป 

(พนักงานกองทุน) 

 

นักวิชาการการเงินและบญัช ี

(พนักงานกองทุน) 

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

(พนักงานกองทุน) 

 



 
 

 

๑๐ 

 

  6) พนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย 
       1) นักจัดกำรทั่วไป (เต็มเวลำ)  มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน ประสานการจัดประชุม อกส.จ. 
(การเตรียมการ/การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ อกส.จ. ทุกคน) วางแผน 
การติดตามการด าเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุน ท าหนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการ 
ให้สมาชิกและอกส.อ. พิมพ์สัญญา และหลักฐานอ่ืนๆ ในระบบ SARA ส่งให้ สนง.เลขานุการ อกส.อ. จัดท าบัตรอ่อน
บาร์โค้ด (ส าหรับลูกหนี้ เพ่ือช าระคืนเงินในรูปแบบ Bill payment)  รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน/ไตรมาส  
รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือราชการ /Email /OA) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2) นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี (เต็มเวลำ)  มีหน้ำที่  
      - จัดท าบัญชี และทะเบียนคุมต่าง ๆ 
              บัญชีต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีคุมเงินฝากธนาคารที่รองรับ Bill payment ของ สพจ. บัญชีคุมเงิน
ฝากคลังกองทุนฯ  บัญชีคุมกระทบยอดเงินฝากคลัง/ฝากธนาคาร 
  ทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมเงินทุนหมุนเวียน ทะเบียนคุมเงิน
อุดหนุน ทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)   
  - จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครภุัณฑ์ของ สนง.เลขานุการ อกส.จ. ที่ได้รับจัดสรร 
  - รับช าระคืนเงินในระบบ SARA 
  - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน  (ทุกวันในระบบ SARA+บัญชีเงินฝากธนาคาร) 
  - ออกใบแจ้งหนี้ กรณีมีลูกหนี้ผิดนัด  
  - ตั้งเรื่องการโอนเงินให้สมาชิกท าหนังสือขอเบิกเงินฝากคลัง (เงินอุดหนุน/หมุนเวียน/
บริหาร (ค่าธรรมเนียม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ท าหนังสือประสานธนาคารเพ่ือโอนเงิน 
  - ตรวจสอบใบส าคัญรับเงินของสมาชิกที่ส่งคืนเมื่อได้รับเงินกองทุนเรียบร้อยแล้ว       
        - จัดท ารายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือน + รายงานการรับ -จ่ายเงินกองทุน  
       - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/ เงินอุดหนุน/ทุนหมุนเวียน ในระบบ BPM / ระบบ SARA 
       -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3) เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (เต็มเวลำ) 
       - บันทึกโครงการในระบบ SARA 
      - งานสารบรรณของส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
       - รายงานผลการด าเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์ 
         - บันทึกข้อมูลบุคคล (DPIS) ของพนักงานกองทุนฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะขับเคลื่อนทุกระดับ/ 
อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน) 
    - สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอพัฒนาการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
    - บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์ 
    - บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์ 
    - ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด 
   ( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลให้เป็นหน้ำที่ของนักจัดกำรทั่วไป ) 
 
 



 
 

 

๑๑ 

 

   หน้ำที่ของ ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. 
   1. ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   3. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด 
     5. รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด 
   6. ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ  ในจังหวัด ให้ สกส. และ อกส.จ. ตามก าหนด 
   7. รวบรวมโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ อกส.อ. บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอ  
คณะท างานขับเคลื่อนจังหวัดกลั่นกรองและเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ  
   8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติโครงการและจัดท าสัญญาเงินกู้ตามแนวทางที่ สกส.ก าหนด  
   9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวันท าการ
นับแต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการ 
   10. แจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจ านวนที่ได้รับอนุมัติ
แล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงินเข้า
บัญชีสมาชิก 
   11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกเสนอต่อ 
อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA แจ้งกลับส านักงานเลขานุการ อส.อ./สมาชิกทราบ 
    12. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกับ อกส.จ./ 
คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตามแนวทางท่ี สกส.ก าหนด   
   13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพ่ือเสนอต่อ อกส.จ.พิจารณาอนุมัติ 
    14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนไปที่ สกส. เพ่ือน าเข้าที่ประชุม คกส. 
เพ่ือทราบทุกเดือน 
   15. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตามแนวทางท่ี สกส.ก าหนด 
   16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายชื่อสมาชิกท่ีขึ้นทะเบียน  
แจ้งผลการข้ึนทะเบียนให้ สกส. ทราบของสมาชิกท้ังสองประเภท 
   17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ 
   18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๒ 

 

 4.6   โครงสร้ำงส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน  
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ  
 
 

 

 

 

  

 

     บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม       
กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ 

  1) พัฒนำกำรอ ำเภอ มีหน้ำที่ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผล 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอก าหนดการประชุม อกส.อ.  จัดท าแผนการติดตาม 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีของอ าเภอ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2) นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯของอ ำเภอ มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ เตรียมการประชุม 
อกส.อ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล ประกาศรายชื่อสมาชิก รายงานข้อมูลสมาชิก
ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน อกส.อ. มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานกุารคณะอนุกรรมการกลั่นรองและติดตามการด าเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

(พัฒนาการอ าเภอ) 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ 

งานกองทุนฯ (พัฒนากร) 



 
 

 

๑๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ทิศทำงยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

 พ.ศ. 2563 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

๑๔ 

 

1. ควำมเชื่อมโยงยทุธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนปฏรูิปประเทศ 11 ด้าน  

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ  กระจายความเจรญิและความเข้มแข็งของภาคสังคม 
เพือ่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ า 
ด้านที่ 9 ด้านสังคมสร้างสังคมคณุภาพที่เป็นธรรม ไม่แบ่งแยกใหโ้อกาสทุกคน
ตามศักยภาพที่ม ี

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิ ฉบบัที ่12 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสตรี  
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าหมายที่ ๑ ลดปญัหาความเหลือ่มล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปญัหาความยากจน 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดต้ามศักยภาพ ประชาชนมีความเปน็อยู่
และคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ปรับเปลีย่นเจตคตขิองสังคมในประเดน็ ความเสมอภาคเท่าเทียม
กันระหว่างหญิงชาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มี
ประสิทธิผลและเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ก าหนดการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง 
ช่วยเหลือ และเยียวยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สรา้งความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 

กรมการพฒันาชุมชน 

วิสัยทัศน์   “ เศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและชุมชน 
พึ่งตนเองได้  ภายในปี 2564 ” 

ยุทธศาสตร์ 1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได ้
ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
ยุทธศาสตร์ 3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิและ 
                   มีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงการบริหารร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่     ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารฯ ตามหลักธรรมาภิบาล  

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



 
 

 

๑๕ 

 

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายกัน 
2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน ที่มุ่งสร้างโอกาส ให้สตรี/ 
กลุ่มสตรีทุกระดับและผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิต 
3. คณะท างานในทุกระดับ เป็นกลไกส าคัญในกระบวนการบริหาร
กองทุนในพื้นที่  
4. แนวทางในการขับเคลื่อนกองทนุ ที่มุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิด 
กระบวนการท างานแบบบรูณาการ 
5. กระบวนงานในพ้ืนท่ีเน้นการมสี่วนร่วมสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของพื้นที่ได ้
6. กองทุนมีความมั่นคงทางการเงิน และสมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่าย 
7. สมาชิกและเครือข่ายมจี านวนมากและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
8. เป็นแหล่งเงินทุนในการสรา้งงานสร้างอาชีพได้หลากหลาย 

1. บุคลากร 
ส่วนกลาง 
 - ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านสารสนเทศ 
ส่วนภูมิภาค 
 -  พนักงานกองทุนมีการลาออกบ่อยครั้ง ท าให้การท างาน 
ไม่ต่อเนื่อง 
 - ขาดบุคลากรที่มีความรูด้้านกฎหมายในการด าเนินงาน 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 2. เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนมีภาระงานในพ้ืนท่ีมาก  
และให้ความส าคญักับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีน้อย 
 3. ระบบโปรแกรมจัดการทะเบยีนลูกหนี้ (SARA) ไมส่มบรูณ์
ท าให้การใช้ข้อมูลในการรายงานผล การตรวจสอบการตดิตาม
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 4. การสร้างการรับรู้ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรียังไม่ทั่วถึง 
 5. หลักเกณฑ์ในการเสนอขอโครงการที่ก าหนดให้สมาชิก
รวมกลุ่มจ านวน 5 คน 

โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
1. กระแสการตื่นตัวใหส้ตรมีีบทบาทน าในระดับประเทศภูมิภาค 
และระดับโลก 
2. นโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนท าให้
ปัญหาของสตรีได้รับการแก้ไขจากการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 
3. มี พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียนรองรับการด าเนินงานของ
กองทุนฯ 
4. มีหน่วยงานท่ีมภีารกิจด าเนินงานเกี่ยวกับสตรีที่สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายในการท างานดา้นสตรีร่วมกันได ้
5. มีหน่วยงานเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้หรือ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพท่ีหลากหลายแก่สตรี/กลุ่มสตร ี
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
 7. มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ

1. ภัยพิบัตเิกิดขึ้นบ่อยและถี่ท าใหม้ีผลต่อการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มสตร ี
2. การผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ช่องทาง
การตลาด และรายได้ของสมาชิก 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้สมาชิก
บางส่วนไมส่ามารถปรับตัวไม่ทัน 
4. สมาชิกมีทัศนคติต่อกองทุนมีกระบวนการในการขอรับ 
การสนับสนุนยุ่งยาก และล่าช้า 

 



 
 

 

๑๖ 

 

3. แผนยุทธศำสตร์กองทุนพฒันำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 - 2564 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร ์

มิติคุณภาพการให้บริการ 

มิติกำรพัฒนำองค์กำร 

แผนที่ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ.  2563 - 2564 

“ เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้” 

นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภำพกำรท ำงำนในพ้ืนที่และบริหำรกองทุนฯ 

กลไกกำรบริหำรงำนในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภำพ 

กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันของ
เครือข่ำยในพ้ืนที่ 

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรีสำมำรถ
พัฒนำอำชีพและรำยได้แก่สตรี 

สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้   

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรี 
สำมำรถพัฒนำสตรีให้มีส่วนร่วม 

ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชุมชน 

พัฒนำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนมีสมรรถนะใน
กำรเสริมสรำ้งควำมเข้มแขง็ให้แก่สตร ีกลุ่มสตรี  

กองทุนฯ และเครือข่ำย 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีสมรรถนะในกำรบริหำรกองทุนฯ 

กองทุนฯมีควำมมั่นคง บริหำรด้วย 
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 

สตรี องค์กรสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ำยสตร ี เครือข่ำยในพ้ืนที่ของกรมและหน่วยงำนรัฐ 
และเอกชน ภำคประชำชนอ่ืน ๆ 

สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีบทบำทน ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 

มิติประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 



 
 

 

๑๗ 

 

วิสัยทัศน์ :  เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทน าทางเศรษฐกิจ สังคม 
 การเมืองในชุมชน 
พันธกิจ 

1 . จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็ง  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนร่วม  
ในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน 
3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 1.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ              
1.2 สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ 
1.3 พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยั่งยืน 

2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี                                    
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 

3. การเชื่อมโยงการบริหารร่วมกับเครือข่ายใน
พ้ืนที่ 

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ                              
3.2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
3.3  ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหาร
กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคคลในการขับเคลื่อนกองทุนฯ 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
      และเทคโนโลย ี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1   เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
 เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  
       ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศำสตร์  :  
   1. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
   2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา  
    3. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP 
   4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 
 

 

๑๘ 

 

กลยุทธ์    
         1. พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มอำชีพสตรี  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
     แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ 

 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
 2. ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพกองทุนฯ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 แผนงำนกำรสร้ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์กลุ่มอำชีพ 
 5. ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี 
 6. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  แผนงำนพัฒนำสัมมำชีพสู่กลุ่มอำชีพ 
    7. เสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่สตรี 
    8. พัฒนากลุ่มอาชีพสตรีสู่ OTOP 

     แผนงำนเข้ำถึงแหล่งทุน 
    9. เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ 
        10. พัฒนาทุนให้เอื้อต่อนโยบายรัฐบาลและการเข้าถึงแหล่งทุนของสตรี       

  2. สร้ำงผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนอำชีพ  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี ้
      แผนงำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  
        1. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของสตรี 

 2. ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพ 

3. พัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
   แผนงำนฐำนข้อมูล 
         1. จัดท าฐานข้อมูล ( ฐานข้อมูลอาชีพ/ฐานข้อมูลตลาด) 
             แผนงำนส่งเสริมองค์ควำมรู้ 

 2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด 
 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

                        แผนงำนกำรขยำยช่องทำงกำรตลำด 
                 4. ส่งเสริมตลาด Online 
           5. ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
            6. จัดมหกรรมแสดงสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
           7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง 4p 

 4. กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
       แผนงำนกำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ 

  1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ของกองทุนให้เป็นที่รู้จักเพ่ือให้สตรีเข้าถึงกองทุน   
  2. เชิดชูเกียรติสตรี และเครือข่ายดีเด่นเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพและบทบาทสตรี 
  3. ส่งเสริมสตรีให้เป็นพลังเผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
 

 

๑๙ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  :  สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีบทบาทน าทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในชุมชน  
    ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
               1. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 
   2. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง 
   3. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  กลยุทธ์ :  
                  1. พัฒนำศักยภำพสตรี  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
       แผนงำนพัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรี   
     1. พัฒนาภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และสิ่งแวดล้อม 
    3. สร้างผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
    4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้น าสตรี 
    5. ส่งเสริมผู้น าสตรีสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) 
   2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
  แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำเครอืข่ำยกองทุนฯ 
   1. สร้างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 2. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงานของเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 3. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
       ให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมผู้น าสตรีและเครือข่ายฯในการเชื่อมประสานการท างานร่วมกับองค์กรสตรี 
       และเครือข่ายอื่นๆ 
 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ 
 7. ส่งเสริมเครือข่ายกองทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  3. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
   แผนงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าแผนพัฒนาสตรีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 
   2. ส่งเสริมสตรีในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  
                                   ชีวิตสตร ี
   3. ส่งเสริมการวิจัยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวกับสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  
  
 
 
 



 
 

 

๒๐ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  กำรเชื่อมโยงกับกลุม่เครอืข่ำยในพ้ืนที่ 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  :   
   1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรี สามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี 
   2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาสตรีให้มีส่วนรว่มในการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชน 
   3. การบูรณาการการท างานร่วมกันของเครือข่ายในพ้ืนที่ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
                  ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่ายในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน 
   กลยุทธ์ : 
    1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ  ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
    แผนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำย 
      1. จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายการพัฒนาด้านอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพสตรี 
     2. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสตรี 
     3. ส่งเสริมการจัดท าแผนการสนับสนุนงานกองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ 
   2. สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี ้
    แผนงำนพัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย 
     1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ 
     2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายในระดับต่าง ๆ 
     3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านนวัตกรรม 
     4. เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ 
   3. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
          แผนงำนส่งเสริมกิจกรรมของสตรีกับเครือข่ำยในพื้นที่ 
      1. ส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรี 
     2. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของกองทุนฯ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ 
     3. สานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     4. เชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือ OTOP /ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/ 
                                   หมู่บ้าน ovc /ตลาดประชารัฐ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ :  
  1. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีสมรรถนะในการบริหารกองทุน 
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
  3. นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภาพการท างานในพ้ืนที่และบริหารกองทุน 
  4. กลไกการบริหารงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศำสตร์  :   
  1. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่  
                        กระทรวงการคลังก าหนด 
  2. การพัฒนาระบบการรับ - จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และ 
      ผู้ใช้บริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
      แผนงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกองทุนฯ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคคากรในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้การท างานในด้านการบริหารจัดการกองทุนแก่บุคลากร 
     2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
   แผนงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกองทุนฯ 
   1. พัฒนา Application บริหารข้อมูลกองทุนส าหรับลูกหนี้ 
    แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรกองทุน 
    1. พัฒนาเว็บไซต์ Helpdesk Online และ Mobile Technology 
    2. บ ารุงรักษาโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 
                               3. สนับสนุนการให้บริการข้อมูล ข่าวสารกองทุนฯด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้ 
    แผนงำนพัฒนำระบบงำน 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี กองทุนฯ และสร้างความรู้ 
       ความเข้าใจในการสอบทาน และปรับปรุงรายงานทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ 
  2. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการติดตามหนี้ 
  3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล  
                         และการบริหารความเสี่ยง   
  4. พัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน   

  5. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานกองทุนฯ  
  6. ศึกษาวิจัยและพัฒนากองทุนพัฒนาสตรี 
  7. ปรับปรุง โครงสร้าง  อัตราก าลัง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
 
 



 
 

 

๒๒ 

 

  แผนงำนสนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 
  8. จัดท าคู่มือ สื่อ ส าหรับการปฏิบัติงานของกลไกในการขับเคลื่อนงานกองทุนทุกระดับ 
  9. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแบรนด์ของกองทุนให้เป็นที่รู้จัก 
      10. การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้ 
 แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 
  11. เพ่ิมประสิทธภิาพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับ อาสาสมัคร
         ผู้ประสานงานกองทุนฯชุมชนในพ้ืนที่  กทม. /จังหวัด ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

3. ตัวชี้วัดผลผลิตของแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ฐำนข้อมูล 

2561 

ค่ำป้ำหมำย  
หน่วยงำน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

2562 2563 2564  

1. จ านวนโครงการที่ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

โครงการ 1,500 3,000 4,500 6,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา กลุ่ม 1,672 1,672 1,672 1,672 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๓. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการ
พัฒนาเป็น OTOP 

ผลิตภณัฑ ์ 372 372 372 372 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๔. สตรีที่ ได้ รับการสนับสนุนเ งินทุน
หมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 3 5 7 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๕. จ านวนผู้น าสตรี ได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี 

ราย 54,000 81,000 81,000 81,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๖. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรมีีความเข้มแข็ง 

กลุ่ม - 250 250 250 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๗. ครอบครั วสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ครัวเรือน - - 15,000 15,000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๘. ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่าย
ในพื้นที่ให้การสนับสนุน 

ร้อยละ 3 3 5 7 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

๙. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

คะแนน 4.2862 3.0000 3.0000 3.0000 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

10 .  การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ดิจิทัล และผู้ ใ ช้บริการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

ระบบ 1 2 3 3 สกส./จังหวัด/
กทม. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
 



 
 

 

๒๓ 

 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ ำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ 
ค ำจ ำกัดควำม :   
 โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ  หมายถึง โครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงการเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ และสมาชิก
ได้รับเงินไปประกอบอาชีพในแต่ละปีงบประมาณ 
          ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
หรือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น 

ตัวช้ีวัดที่ 2  จ ำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำ  
ค ำจ ำกัดควำม :   
 กลุ่มอำชีพสตรี หมายถึง กลุ่มอาชีพที่ได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปด าเนินกิจกรรม  
และได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรีในระบบคลังข้อมูลอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   กำรได้รับกำรพัฒนำ หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์สตรีของได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP 
ค ำจ ำกัดควำม :   

    ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ  
  กำรพัฒนำเป็น OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถน าไปขึ้นทะเบียน 
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  กับกรมการพัฒนาชุมชน (กรณี ปีที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้น 
การประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น) 

หมำยเหตุ     

จังหวัดขนาดเล็ก    34   จังหวัด   จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์    จ านวน    136  ผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขนาดกลาง  22   จังหวัด   จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์    จ านวน    110   ผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขนาดใหญ่   21  จังหวัด   จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์    จ านวน    126   ผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งสิ้น   372  ผลิตภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4  สตรีที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
ค ำจ ำกัดควำม 

สตรี  หมายถึง สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียน 
เป็นสมาชิกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

มีรำยได้เพิ่มขึ้น  หมายถึง สมาชิกกองทุนได้น าเงินทุนไปประกอบอาชีพท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
ได้รับกำรสนับสนุน หมายถึง ได้รับการพิจารณาโครงการให้น าเงินไปประกอบอาชีพ 
 
 
 



 
 

 

๒๔ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5  จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี 
ค ำจ ำกัดควำม :   
  ผู้น ำสตรี  หมายถึง อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน คณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรีที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ คณะกรรมการสมาชิก
ประเภทองค์กรสตรี   

กำรพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หมายถึง  การพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต ด้านสุขภาวะอนามัย  
ด้านสวัสดิการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จ ำนวนเครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีควำมเข้มแข็ง 
ค ำจ ำกัดควำม 
 เครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมายถึง  
 - เครือข่าย หมายถึง กลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย สมาชิกกองทุนกู้เงินประเภททุนหมุนเวียน
ของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
 - กลุ่มองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน ส าหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี 
เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี 

ควำมเข้มแข็ง หมายถึง  เครือข่ายมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน มีเป้าหมาย 
ในการด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่สตรี และหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 7  สมำชิกครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
ค ำจ ำกัดควำม :   
     คุณภำพชีวิตท่ีดี หมายถึง มีความสุข ความพอใจในสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา รายได้ ที่อยู่อาศัย 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม/ชุมชน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  1. ครัวเรือนของสมาชิกผ่านเกณฑ์ ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด 
   2. สตรีได้รับการเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนหรือรัฐ 
   3. มีการท ากิจกรรมร่วมกันภานในครอบครัวและชุมชน 
   4. ครัวเรือนของสมาชิกมีการออม 

ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละของสมำชิกกองทุนที่มีเครือข่ำยในพื้นที่ให้กำรสนับสนุน 
ค ำจ ำกัดควำม 
           สมำชิกกองทุน หมายถึง 
  - กลุ่มอาชีพที่สมาชิกกองทุนกู้ เงินประเภททุนหมุนเวียนของกองทุนน าประกอบอาชีพ สร้างงาน  
สร้างรายได ้
  - กลุ่มองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน ส าหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี 
เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี 
 เครือข่ำยในพื้นที่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทประชารัฐ  
รักสามัคคีจังหวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
 กำรสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น ด้านงบประมาณ 
ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการความรู้ ฯลฯ 
 
 



 
 

 

๒๕ 

 

ตัวชี้วัดที่ 9  กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมมำตรฐำน
ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ค ำจ ำกัดควำม :   
 เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล 6 ด้าน  ได้แก่  
 1. ด้านการเงิน  
 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 3. ด้านการปฏิบัติการ  
 4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนจัดการทุนหมุนเวียน 
 5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
 6. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับคะแนน 3.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 10  มีกำรพัฒนำระบบกำรรับ - จ่ำยเงินอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล และ
ผู้ใช้บริกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ค ำจ ำกัดควำม 

กำรรับ – จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับจ่ายเงินให้กับผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากร, คู่ค้า, สมาชิก 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล หมายถึง ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลและพัฒนาก าลังคน 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
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1. งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 
2,163,665,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ าแนกงบประมาณ ดังนี้ 

 1. งบบุคลากร         73,540,560   บาท 
     1.1 ค่าจ้างลูกจ้างกองทุนฯ จ านวน 26 อัตรา       4,344,000   บาท 
     1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จ านวน 331 อัตรา    69,196,560   บาท 
 2. งบด าเนินงาน       306,376,040   บาท 
     2.1 ค่าตอบแทน        43,719,420   บาท 
     2.2 ค่าใช้สอย (รวมค่าใช้จ่ายขบัเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ 30 ลบ) 205,975,220   บาท 
     2.3 ค่าวัสดุ         21,500,000   บาท 
     2.4 ค่าสาธารณูปโภค          5,181,400   บาท 
 3. งบลงทุน              784,400   บาท 
     3.1 ค่าครุภัณฑ์             403,400   บาท 
     3.2 ค่าปรับปรุงส านักงาน            345,000   บาท 
 4. เงินทุนให้กู้/เงินอุดหนุน            1,783,000,000    บาท  
     4.1 เงินทุนหมุนเวียน             1,478,000,000   บาท 
     4.2 เงินอุดหนุน                305,000,000   บาท 
 แยกงบประมาณ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
  

ประเภทงบประมาณ ส่วนกลาง (สกส.) 
(บาท) 

ส่วนภูมิภาค 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1.งบบริหารจัดการกองทุน 182,215,480 198,449,520 380,665,000 
   1.1 งบบุคลากร 73,540,560 - 73,540,560 
   1.2 งบด าเนินงาน 108,674,920 197,701,120 306,376,040 
         - ค่าตอบแทน 1,015,800 42,703,620 43,719,420 
         - ค่าใช้สอย 75,619,120 130,356,100 205,975,220 
         - ค่าวัสดุ 1,116,000 20,384,000 21,500,000 
         - ค่าสาธารณูปโภค 924,000 4,257,400 5,181,400 
    1.3 งบลงทุน - 784,400 784,400 
    1.4 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
30,000,000 

 
- 

 
30,000,000 

2. เงินอุดหนุน 15,000,000 290,000,000 305,000,000 
3. เงินทุนหมุนเวียน 34,000,000 1,444,000,000 1,478,000,000 

รวมท้ังสิ้น 231,215,480 1,932,449,520 2,163,665,000 
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1. ขั้นตอนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 
 (1) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทบทวนยุทธศาสร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 (2) กรมการพัฒนาชุมชนจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ 
  (3) จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ.  256 3 ให้สอดคล้องกับ 
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติแผน 
 (4) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติเห็นชอบ 
 (5) เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติเห็นชอบ 
 (6) จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้งหน่วยงานในส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
ทราบและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว 
 (7) จังหวัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 
 (8) จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 
รายเดือน รายไตรมาสให้อกส.จ.และกรมการพัฒนาชุมชน 
 (9) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาเสนอ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบรายเดือน รายไตรมาส 
 (10) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการด าเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี พ.ศ. 2563 

2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
ได้รับการส่งเสรมิอาชีพ 

โครงการ 4,500 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2. จ านวนกลุม่อาชีพสตรไีดร้ับการพัฒนา กลุ่ม 1,672 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๓. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีดร้บัการพัฒนาเป็น 
OTOP 

ผลิตภณัฑ ์ 372 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๔. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๕. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพใน 
การส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตของสตร ี

ราย 81,000 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๖. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีความเข้มแข็ง 

กลุ่ม 250 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๗. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ครัวเรือน 15,000 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๘. ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่ายในพื้นที่ให้
การสนับสนุน 

ร้อยละ 5 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 

๙. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมี ี
ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

คะแนน 3.0000 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 

10. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายดิจิทลั และผู้ใช้บริการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

ระบบ 3 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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3. รายละเอียด/โครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
        สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :  
 1.  จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 4,500 โครงการ 
 2.  จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา จ านวน 1,672 กลุ่ม 
 3.  จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP จ านวน 372 ผลิตภัณฑ์ 
 4.  สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
กลยุทธ์ : 
 1.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ              
 1.2 สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ 
 1.3 พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด                                  
 1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือการพัฒนาความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 

 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

       งบประมาณ 
 (บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์หน่วยนับ จ านวน  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
กลยุทธ์ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี                
แผนงาน : เข้าถึงแหล่งทุน                
1. จัดสรรงบทนุหมุนเวียนให้จังหวัด จังหวดั 77  1,478,000,000.00              จังหวัด/กทม. 1 

แผนงาน : การพัฒนากลุ่มอาชีพ                  
2. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันากลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี

รุ่น/วัน/คน 76/1/4,560 4,115,400.00                        จังหวัด 2,3 

กลยุทธ์ : พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด                

แผนงาน : การขยายช่องทางการตลาด                
3. โครงการมหกรรมกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี
2020 (Thai Women Fund Fair 2020) 

คร้ัง 1 34,336,000.00             สกส. (ศก.) 4 

แผนงาน : ส่งเสริมองค์ความรู ้                  
4. โครงการพฒันาทักษะกลุ่มอาชพีสมาชิกกองทุน
พฒันาบทบาทสตรดี้านพาณชิยแ์ละบริการ 

รุ่น/วัน/คน 6/1/450 738,000.00              (อนุฯ กทม.) 2,3 

กลยุทธ์ : การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน                

แผนงาน : การสื่อสารสร้างการรบัรู ้                
5. โครงการเชิดชเูกียรตคินกองทนุพฒันาบทบาท
สตรี ประจ าป ี2563  

จังหวัด/
ประเภท 

77/3 3,818,850.00             สกส. , 
จังหวัด/ กทม. 
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   วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด เพื่อเป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได ้

1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา/องค์กรสตรีขอกู้ 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนมุัต ิ
3. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมทราบ
ด าเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 7,390 โครงการ 
ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนมุัตไิด้รับ
การส่งเสรมิอาชีพและเครือข่ายอาชีพ 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีใหส้ามารถบรหิารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้มคีวามรู้ ความเข้าใจใน
การน าทุนชุมชนมาใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทนุพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ความยั่งยืน 

1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด 
2. จังหวัดขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
3. จังหวัดพิจารณาคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนากลุ่มอาชีสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
4. จังหวัดประสานงานกับกลุ่มเปา้หมาย /หลักสูตร/ 
วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินโครงการ 
5. จังหวัดด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
6. จังหวัดประเมินผลการด าเนินงานโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  
7. จังหวัดรวบรวมผลการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการกลุ่มด้วยการทบทวนหลังปฏิบัติ  
(After Action Review : AAR) และแผนการพัฒนา

เชิงปรมิาณ 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการบริหาร
จัดการกลุม่และสามารถบรหิารจดัการกลุม่
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจทุนชุมชน
และสามารถน าทุนชุมชนมาใช้ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรีได ้
เชิงคุณภาพ 
กลุม่อาชีพสมาชิกกองทนุพัฒนาบทบาท
สตรีมแีผนการพฒันากลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรสีู่การเป็นกลุม่
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่
มีความยั่งยืน 

33 



  

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
กลุ่มอาชีพสมาชิกสู่การเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีความยั่งยืน 
ในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งผลการด าเนินงาน
และผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.
ส่งกรมฯ หลังด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน 
หลังเสร็จสิ้นโครงการบทบาทสตร ี

ด าเนินการ : ระดับจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 4,560 คน ประกอบด้วย 

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยมื
เงินไปประกอบอาชีพ จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 20 
กลุ่ม ๆ ละ 3 คน 

3. โครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 2020 (Thai Women Fund 2019) 

1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. เพื่อแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. เพื่อประกวดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับประเทศจาก
โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ปี 2563 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะท างานเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศให้
สามารถน าไปส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไดต้าม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว้และ

1. กิจกรรมที่ 1 แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
นิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
1.1 กรมฯ ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน และ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  
1.2 จังหวัดคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเข้าร่วมแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ และ
จัดท ารายละเอียดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่ได้รับการคัดเลือก ส่งให้กรมฯ  
2. กิจกรรมที่ 2 ประกวดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  

เชิงปริมาณ 
1. มีกลุม่อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ในงานมหกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 2019 (Thai Women 
Fund 2019) 
2. มีสดุยอดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 3 กลุม่ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 
3 สามารถส่งเสรมิ สนับสนุนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีที่
ขาดโอกาสในสังคมได้ตามวตัถุประสงค์
ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว ้
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะท างานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศใหส้ามารถน าไปส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 กรมฯ ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานจัดท า
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกวด 
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น 
ระดับประเทศ จากโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 
2.2 กรมฯ ด าเนนิการจดัตั้งคณะกรรมการตดัสินการ
ประกวดกลุม่อาชีพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับประเทศ จากโครงการเชิดชูเกียรตคิน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 
2.3 จังหวัดจัดท ารายละเอียดกลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจ
ราชการ จากโครงการเชิดชูเกยีรตคินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ปี 2563 ส่งให้กรมฯ     
3. กิจกรรมที่  3 พัฒนาศักยภาพคณะท างาน
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
3.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 
3 . 2  ออก แ บ บ แ ล ะ จั ดท า หลั ก สู ต ร แ ละแจ้ ง
กลุ่มเป้าหมาย  
4. กิจกรรมที่  4 พัฒนาศักยภาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ 
4 สามารถส่งเสรมิ สนับสนุนกลุม่อาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนด
ไว ้
เชิงคุณภาพ 
1. มีการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผล
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีใหเ้ป็นที่รู้จักของสาธารณชน 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน 
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรมีีช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์
3. คณะท างานเครือข่ายกองทุนพฒันา
บทบาทสตรรีะดบัประเทศ สามารถเป็น
กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรตีามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว ้
4. คณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 
4.2 ออกแบบและจัดท าหลักสูตรและแจ้ง
กลุ่มเป้าหมาย  
ด าเนินการ  : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 532 คน ประกอบด้วย 
1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 80 
กลุ่ม จ านวน 160 คน (80 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน) 
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น
ระดับประเทศ 18 กลุ่ม จ านวน 54 คน (จ านวน 18 
กลุ่ม ๆ ละ 3 คน) 
3. คณะท างานเครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ จ านวน 159 คน ประกอบด้วย   
3.1 คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวดัและกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน 
3.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน  
3.3 เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 5 คน 
4. คณะท างานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดบัประเทศ จ านวน 159 คน 
ประกอบด้วย 

ประเทศ สามารถเป็นกลไกขับเคลือ่น
การด าเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการ
พัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอยา่งเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
4.1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมายและกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 77 คน 
4.2 เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 5 คน  

4. โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และ
บริการ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีมคีวามรู้ด้าน
พาณิชย์และบริการ 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการพัฒนาทักษะ
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดี้าน
พาณิชย์และบริการ 
2. จัดท าหลักสตูร/ประสานสถานที่ด าเนินการ/
ประสานวิทยากร และจัดท าก าหนดการโครงการฯ 
3. ขออนุมัติด าเนินการโครงการพฒันาทักษะกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ด้านพาณิชย์และบริการ 
4. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรยีมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ 
5. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดี้านพาณิชย์และ
บริการ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอผู้บรหิาร 
ด าเนินการ  : กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 6 รุ่น ๆ ละ 75 คน  รวม 450 คน ดังนี ้
รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะการบริหารจัดการกิจการของกลุ่ม
อาชีพ   
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีแผนในการพัฒนากิจการ
กลุ่มอาชีพ 
3. มีเครือข่ายกลุม่อาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาชีพด้านพาณิชย์
และบริการ จ านวน 6 เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรสีามารถบรหิารจดัการกิจการของ
กลุ่มอาชีพให้มีรายไดเ้พิ่มขึ้น มีลูกค้า
มากขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
ในปี 2561 - 2562 จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  
รวม 75 คน 
รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ 
ในปี 2561 - 2562 จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  
รวม 75 คน 
รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ 
ในปี 2561 - 2562 จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  
รวม 75 คน 
รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ 
ในปี 2561 - 2562 จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  
รวม 75 คน 
รุ่นที่ 5 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ 
ในปี 2561 - 2562 จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  
รวม 75 คน 
รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ 
ในปี 2561 - 2562 จ านวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  
รวม 75 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
5. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรี ประจ าปี 2563 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหส้ตรีได้เข้ามสี่วน
ร่วมในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี
2. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นที่มผีลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได ้
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏบิัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติโครงการ 
3. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติด าเนินงาน
ตามโครงการ 
4. จังหวัดและกรุงเทพมหานครด าเนินงานตาม
โครงการ 
5. จังหวัดและกรุงเทพมหานครสรุป ประเมินผล 
รายงานกรม 
ด าเนินการ : ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรดีีเด่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะกรรมการคัดเลือกคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด, 
จนท.พช.ผู้ปฏิบัติการกองทุนฯ อ าเภอดีเด่น, 
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนต าบล/เขต/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา, กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนที่ได้รับ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในปี 2560 – 2562 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ และ
กรุงเทพมหานคร  กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯระดับเขตตรวจราชการ, 
จนท.พช.ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯอ าเภอ, ตัวแทน
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯต าบล/เทศบาล/

เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ดีเด่น
ระดับจังหวดั จ านวน 76 คน และดีเด่น
ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 คน
2. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา/เขต ดีเด่นระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คณะ 
และดเีด่นระดับเขตตรวจราชการ 
จ านวน 18 คณะ  
3. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มกีลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรดีีเด่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 กลุม่
อาชีพ และดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
จ านวน 18 กลุ่มอาชีพ  
เชิงคุณภาพ 
1. กลไกการขับเคลื่อนกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรี เกดิการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ที่ก าหนดไว ้
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
เทศบาลเมืองพัทยา/เขต, กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
ดีเด่นระดับจังหวดั 
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกยีรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรดีีเด่น กลุ่มเปา้หมาย ได้แก่  จนท.พช.
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯอ าเภอดีเด่นระดับเขตตรวจ
ราชการ, ตัวแทนคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนฯ 
ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต ดีเด่นระดับ
เขตตรวจราชการ, ตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ, นวช.พช.จังหวัดที่
รับผิดชอบงานกองทุนฯ/พนง.กองทุนจังหวัด/กทม. 

2. กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจดัการ
กลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :    
 สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีบทบาทน าทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :   
  1. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 81,000 คน 
  2. จ านวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง จ านวน 250 กลุ่ม 
  3. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพที่ดีขึ้น จ านวน 15,000 ครัวเรือน 
กลยุทธ์ : 
 2.1 พัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี                                    
 2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 2.3 ขบัเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 



  

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี                 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี                
1. จัดสรรเงนิอดุหนุน จังหวดั 77 295,000,000.00             จังหวัด/กทม. 1,2,3 
2. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสูผู่้น าสตรีรุ่นใหม ่ รุ่น/วัน/คน 1/3/158 731,610.00                        สกส (ศก.) 1 
กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                
3. โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัภาค 
    - ภาคใต้ (จ านวน 14 จังหวัด) จ านวน 1 รุ่น 3 
วัน 42 คน  
    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ านวน 20 จังหวัด) 
จ านวน 1 รุ่น 3 วัน 60 คน  
     - ภาคกลาง (จ านวน 26 จังหวัด) จ านวน 1 รุ่น 
3 วัน 78 คน  
     - ภาคเหนือ (จ านวน 17 จังหวัด) จ านวน 1 รุ่น 
3 วัน 51 คน  

รุ่น/คน/วัน 4/3/251 1,692,150.00 
 

            สกส (ศก.) 2 
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  วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. จัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี
และส่งเสรมิการจดักิจกรรมของสตร ี

1. สมาชิกประเภทองค์กรสตรีขอรับการสนับสนุน 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนมุัต ิ
3. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมทราบ
ด าเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

ผู้น าสตรไีด้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
จ านวน 81,000 คน 

2. โครงการส่งเสรมิเยาวสตรีสูผู่้น า 
สตรรีุ่นใหม ่

1. เพื่อส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพฒันา
บทบาทสตรไีดร้ับการพัฒนาศักยภาพสู่การ
เป็นผู้น าสตรรีุ่นใหม ่
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวสตรีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรมีีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีน าศักยภาพมาใช้ในการพัฒนา
เยาวสตรี สตรีและชุมชน 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น า
สตรีรุ่นใหม่ 
2. เสนอและส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
3. จัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
เยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
4. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่
ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวสตรี 
สู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
6. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงาน
สถานที่/ติดต่อวิทยากร/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 
7. ด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่น
ใหม่         
8. ประเมินผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรี
สู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่ 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริม

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าสตรีรุ่น
ใหม ่
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถน าศักยภาพมาใช้ในการพัฒนา
เยาวสตรี สตรีและชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วัตถุประสงค์ ที่ ได้ ก าหนดไว้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
เยาวสตรีสู่ผู้น าสตรีรุ่นใหม่เสนอผู้บริหาร 
ด าเนินการ  : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 158 ประกอบด้วย 
1. เยาวสตรีทีเ่ป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จ านวน 76 คน จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ/จังหวัดที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมาย จ านวน 76 คน 
จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
3. เจ้าหน้าทีโ่ครงการ จ านวน 6 คน 

3. โครงการพัฒนาศกัยภาพเครือขา่ย
คณะท างานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีระดับภาค 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แกเ่ครือข่าย
คณะท างานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับ
ภาคให้มีความครอบคลุมในมิตดิ้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทุนชุมชน และด้านการบูรณาการแบบ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคเีครือข่ายท่ี
สามารถน าไปส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไดต้าม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว ้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาคให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรรีะดับภาค 
2. เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะท างานขับเคลือ่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับ
ภาคต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาอนุมตัิโครงการฯ 
3. จัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขา่ยคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรรีะดบัภาค 
4. ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะท างานขับเคลือ่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับภาค 
5. ประชุมเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานโครงการเครือข่ายคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
 

เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความรู้ในมติิด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านการบรูณาการแบบมสี่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
2. ร้อยละ 80 ขอผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีที่
ขาดโอกาสในสังคมได้ตามวตัถุประสงค์
ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว ้
เชิงคุณภาพ 
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค สามารถ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
6. ออกแบบและจดัท าหลักสูตร/ประสานงาน
สถานท่ี/ตดิต่อวิทยากร/แจ้งกลุม่เป้าหมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 
7. ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค 
8. ประเมินผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาคเสนอผู้บริหาร 

ด าเนินการ  : ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 161คน ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวดั จ านวน 154 คน 
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน 
3. เจ้าหน้าทีโ่ครงการ จ านวน 7 คน 

บทบาทสตรตีามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การเชื่อมโยงกับกลุม่เครอืข่ายในพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :   
  1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี 
  2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความม่ันคงชุมชน 
  3. การบูรณาการการท างานร่วมกันของเครือข่ายในพ้ืนที่     
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :  1. ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่ายในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน ร้อยละ 5
กลยุทธ์ : 
 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ                              
 3.2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กลยุทธ์ :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ                
แผนงาน : การสร้างเครือข่าย                
โครงการมหกรรมกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี
2020 (Thai Women Fund Fair 2020) 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

คน 159 876,550.00             สกส. 1 
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   วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเชื่อมโยงกับกลุม่เครอืข่ายในพ้ืนที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศใหส้ามารถน าไปส่งเสริม 
สนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนด
ไว้และสามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท ารายละเอียดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรรีะดับประเทศ 
2. เสนอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตัิ
โครงการฯ 
3. จดัท าแผนการด าเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพ
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
4. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
6. ออกแบบและจัดท าหลักสูตร/ประสานงาน
สถานที่/ติดต่อวิทยากร/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 
7. ด าเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและสตรีที่ขาดโอกาส
ในสังคมไดต้ามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ 
ที่ได้ก าหนดไว ้
เชิงคุณภาพ 
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับประเทศ สามารถ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรตีามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ฯ ที่ได้ก าหนดไว ้
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
8. ประเมินผลการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับประเทศเสนอผู้บริหาร 

ด าเนินการ  : ส่วนกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 161คน ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวดัและกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน 
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน 
3. เจ้าหน้าทีโ่ครงการ จ านวน 7 คน 
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                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์  :   
         2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
   3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภาพการท างานในพื้นที่และบริหารกองทุน 
  4. กลไกในการบริหารงานในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์  :   
  1. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด ผ่านเกณฑ์ 3.0000 คะแนน 
  2. การพัฒนาระบบการรับ – จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัลและผู้ใช้บริการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 3 กิจกรรม 
กลยุทธ์ : 
 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ 
 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 



  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กลยุทธ์  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี               
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารกองทุน               
1. โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน ระบบ 1 150,000.00             สกส. (นย.) 1 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ                 
แผนงาน : พัฒนาระบบงาน               
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

รุ่น/วัน/คน 1/4/55 558,800.00             สกส. (นย.) 1 

3. โครงการทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รุ่น/วัน/คน 1/4/70 734,300.00             สกส. (อน.) 1 

4. โครงการศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหลังการควบรวมกองทุน 

 โครงการ 1 1,500,000.00             สกส. (นย.) 1 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองทุนฯ                  
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

รุ่น/วัน/คน 1/5/291 3,144,400.00             สกส. (อน.) 1 

แผนงาน : สนับสนุนกลไกการขบัเคลื่อนกองทุนฯ                  
6. โครงการเสริมสร้างภาพลกัษณ์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตส่ือดิวทีัศน์และเผยแพร่ออนไลน์ (Online) 
กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบบาทสตรีที่ประสบ
ความส าเร็จ จ านวน 30 ตอน 
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ จัดท าและเผยแพร่โฆษณาการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
 

ตอน 

 
 

30 

15,000,000.00 
 
 

            สกส. (ศก.) 1 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธก์องทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

จังหวัด 76 13,800,000.00             จังหวัด 1 

8. โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธก์องทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพ 
  มหานคร 

1 300,000.00             กรุงเทพมหานคร 1 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหน้ีค้างช าระ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

รุ่น/วัน/คน 77/1/ 
8,070 

14,763,700.00             จังหวัด 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 



  

 
 

 
วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
1. โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน 1. เพื่อตรวจสอบปรับปรุงระบบงานและ

ฐานข้อมูลให้มีความสมบรูณ์และพร้อมใช้งาน 
2. เพื่อส ารองฐานข้อมูลจากฐานขอ้มูล
ทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. จัดท าโครงการ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ขออนุมัติด าเนินการ/จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการ 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงานและก าหนดราคากลางตามโครงการ/จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อก าหนดร่างขอบเขตของงานและ
ก าหนดราคากลาง 
4. ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง
ตามโครงการ 
5. จัดจ้างผู้เ ช่ียวชาญในการบ ารุงรักษาและพัฒนา
ร ะ บ บ ส า รสน เทศ ก องทุ น พัฒนา บ ทบาทสตรี  
ประกอบด้วย 
5.1 ดูแลและแก้ไขปัญหาโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (SARA) 
1. ดูแลและปรับปรุ ง โปรแกรมควบคุม  XAMPP 
Control Panel ที่จัดการโปรแกรมจัดการทะเบียน
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (SARA) ให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง   
2. ดูแลและปรับปรุงระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง ดังนี ้ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับให้บริการเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ ายส าหรับระบบจัดการ
ฐานข้อมูล  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับให้บริการโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 

เชิงปริมาณ 
ระบบงานด้านเทคโนโลยี จ านวน 2 
ระบบงาน และระบบฐานข้อมูล จ านวน 3 
ฐานข้อมูล ไดร้ับการบ ารุงรักษาใหพ้ร้อม
ส าหรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีระบบ
สารสนเทศส าหรับการบรหิารจดัการ
กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
3. ตรวจสอบ แก้ไข ระบบฐานข้อมูล ซอฟแวร์ MySQL 
Enterprise Edition 
4. ส ารองข้อมูลจากฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี โดยการก าหนดตาราง   การส ารองข้อมูลประจ า
สัปดาห์ ตลอด 1 ปี เพื่อท าการส ารองข้อมูลฐานข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 
- ส ารองฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ  
- ส ารองฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ/ลูกหนี ้ 
- ส ารองฐานข้อมูลการรับช าระเงินที่เช่ือมโยงกับระบบ 
Bill-Payment  
5. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โปรแกรม MySQL Enterprise Edition ที่เป็นตัวบริการ
ฐ า น ข้ อ มู ล ใ ห้ ส า ม า รถพร้ อ ม ใ ช้ ง าน ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย  
- ฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ         
- ฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ/ลูกหนี ้ 
- ฐานข้อมูลการรับช าระเงินที่เช่ือมโยงกับระบบ Bill-
Payment  
5.2 ดูแลและแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 
1. ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2. ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้กับระบบจัดการ
เนื้อหา (Content Management System : CMS) 
 6. ผู้ใช้งานได้ใช้งานระบบและประเมินผลการใช้งาน
เพื่อน ามาพัฒนางานในปีต่อไป  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
เป้าหมาย จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
1. โปรแกรมจดัการทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จ านวน 1 โปรแกรม 
2. เว๊บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 1 
เว็บไซต ์
3. ฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมใช้งาน 
จ านวน 3 ฐานข้อมูล (ฐานข้อมลูทะเบียนโครงาร/
ลูกหนี้ ฐานข้อมูลสมาชิก และฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกับ
ระบบ Bill Payment) 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบตักิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

1. เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี นโยบาย ยุทธศาสตร ์ทิศทาง 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีประจ าปี พ.ศ. 2564 

1. จัดท าโครงการขออนุมัติโครงการ 
2. จัดท าหลักสูตร/ประสานสถานที่ด าเนินการ/คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย/ประสานวิทยากร 
3. ขออนุมัติด าเนินการ/จัดท าก าหนดการ 
4. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม,แบบประเมินผลโครงการ 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร 
8. น าเสนอร่างยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่
ผ่านการทบทวนแล้วมาก าหนดนโยบาย 
ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาสตรี ไปใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 55 คน  ประกอบด้วย   
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ./นว.พช. จ านวน 30 คน 
2. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ./อกส.กทม. จ านวน 8 คน 
3. ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กร จ านวน   4 คน 
4. เจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรสี่วนกลาง 
จ านวน 9 คน 
5. เจ้าหน้าที่ส านัก/กอง/ศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน 
จ านวน 4 คน 

2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนปฏิบัติ
การกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 – 2564 และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรพัยากร
บุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
บัญชี 2564 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรของ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคน
เก่ง ดี มีความสุข และมีความรักความผูกพัน
ต่อองค์กร 

1. จัดท าโครงการ ก าหนดการประชุม ฯ ด าเนินการขอ
อนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานท่ีด าเนินการ / ประสานวิทยากร 
เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุม/จัดท าแบบ
ประเมินผลโครงการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ / แจ้งกลุ่มเปา้หมาย /จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าท่ีโครงการเตรยีมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ  โดยบรรยายให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
ฝึกปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการพฒันาตนเองและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ  
6. ประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิน้โครงการ  

เชิงปริมาณ 
เชิงปริมาณมีแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคล  
ที่ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และกจิกรรมตามแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บรรลสุ าเร็จตามแผน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80  
เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ บุคลากรของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคนเก่ง ดี 
ความสุข และมีความรักความผูกพันต่อ
องค์กร และสามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัดด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล บรรลตุัวช้ีวัด
ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางท่ีก าหนด 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร  

ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 70 คน ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพนักงาน
กองทุนฯ จังหวัด รวม 20 คน 
2. ข้าราชการ พนักงานกองทุน และลูกจ้างช่ัวคราว 
ส่วนกลางและกทม. รวม 44 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีจากกองการเจ้าหนา้ที ่สถาบันพัฒนา
ชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวม 6 คน 

4. โครงการศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหลังการควบรวมกองทุน 

1. ประเมินผลความส าเร็จ ปญัหา อุปสรรค 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย 
1. คณะอนุกรรมการบริหารกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวดั/กรุงเทพมหานคร 
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม  การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
3. คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวดั/ระดับต าบล 
4. อาสาสมัครผู้ประสานงานสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
5. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 

มีผลการวิจัยทีส่ามารถน าข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
2. เพื่อให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดท าโครงการ ก าหนดการประชุมฯ ด าเนินการขอ
อนุมัติโครงการ 
2. ประสานสถานที่ด าเนินการ/ประสานวิทยากร/
เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุม/จัดท าแบบ
ประเมินผลโครงการ 
 3. ขออนุมัติด าเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 
5. ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ  โดยบรรยายให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ฝึกปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร  

ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 291 คน ประกอบด้วย 
1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
(ท่ีรับผิดชอบกองทุนฯ) รวม 77 คน  
2. พนักงานกองทุนฯ 76 จังหวัด รวม 193 คน 
3. พนักงานกองทุนกรุงเทพมหานคร รวม 5 คน 
4. พนักงานกองทุน/ลูกจ้างช่ัวคราวส่วนกลาง รวม 16 
คน 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานดา้นาการเงินการคลัง   
การบัญชีและพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับกองทุนฯ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางที่เกี่ยวข้องไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมนิทุน
หมุนเวียนในภาพรวมไม่น้อยกว่า 4.000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
6. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณก์องทุนพัฒนา
บทบาทสตรดี้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
กิจกรรมที่ 1 ผลติสื่อและวีดีทัศนแ์ละเผยแพร่
ออนไลน์ (Online) กลุม่อาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความส าเรจ็ 30 ตอน 
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ จัดท าเผยแพร่โฆษณาการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีใหเ้ป็นที่รู้จักของสาธารณชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
2. เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสตรีในการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาสตรีให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

ด าเนินการจ้างบริษัทเอกชนเพื่อออกแบบและจัดท าสื่อ
ออนไลน์ (online) เผยแพร่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความส าเร็จ โฆษณาการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
2. ก าหนดกรอบเนื้อหาของงานตามภารกิจงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 
3. ก าหนดรูปแบบและสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
4. ออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลให้เหมาะสมกับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
5. ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 โดย 
5 .1  การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ดท าขอบเขต
รายละเอียดของงาน (TOR) 
5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง 
5.3 น าเสนอขอความเห็นชอบขอบเขตรายละเอียดของ
งาน (TOR) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
5.4 น าเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง 
5.5 น าเสนอขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบฯ พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
6. ด าเนินการตามสัญญาจ้างฯ 

เชิงปริมาณ 
1. มีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบาทบาทสตร ี
2. มีสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่าน
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ประสบความส าเร็จ 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมสีมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
7. บริหารโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
8. จัดท ารายงานผล/การประเมินผลโครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้ วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
9. น ารายงานเสนอผู้บริหาร 

ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

7. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

1. เพื่อให้จังหวัดมสีื่อประชาสัมพนัธ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นท่ีรู้จักของ
สาธารณชนครอบคุมทั้งจังหวัด 
2. เพื่อให้จังหวัดมสีื่อเผยแพร่การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใหด้ีขึ้น 

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ 
2. ส่วนกลางของอนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
3. ส่วนกลางด าเนินงานตามโครงการ 
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ 
ด าเนินการ :  ส่วนกลาง 

เชิงปริมาณ 
1. จังหวัดมสีื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบาทบาทสตรีใหเ้ป็นที่รู้จักของ
สาธารณชนในระดับพื้นท่ีอย่างครอบคลุม 
2. จังหวัดมสีื่อเผยแพร่การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึน้ 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมสีมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น 
3. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเสนอ
โครงการขอรับการสนบัสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
8. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมสีื่อ
ประชาสมัพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทตรีให้
เป็นที่รู้จักของสาธารณชนครอบคลุมทั้งพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมสีื่อเผยแพร่การ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น 

1. กรุ ง เทพมหานคร  จั ดสรรงบประมาณให้กับ
กรุงเทพมหานคร 
2. กรุงเทพมหานครขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
3. กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกและก าหนด
รูปแบบของสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
4. กรุงเทพมหานครออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม 
5.  กรุ งเทพมหานครด าเนินการโครงการผลิตสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพั สดุ ภาครั ฐ  พ .ศ .2560 และ           
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
6. ด าเนินการตามสัญญาจ้างฯ 
7. ด าเนินการโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี ้
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
7.1 กองทุนฯ พิจารณาคดัเลือกประเภทของสื่อ
ประชาสมัพันธ์ เช่น 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ ์
- จุลสารประชาสัมพันธ์ 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
- นิทรรศการ 

เชิงปริมาณ 
1. กรุงเทพมหานครมสีื่อประชาสมัพันธ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชนในระดับพื้นท่ีครอบคลุม
ทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2. กรุงเทพมหานครมสีื่อเผยแพรก่าร
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ให้ดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมสีมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น 
3. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเสนอ
โครงการขอรับการสนบัสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
- การจัดเสวนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ 
- สื่อวีดีทัศน ์
- สปอตวิทยุ ฯลฯ 
7.2 กรุงเทพมหานครก าหนดรูปแบบของสื่อตาม
ประเภทเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 
7.3 กรุงเทพมหานครออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้เหมาะสม 
กรอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
- การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
- ความส าเร็จของการบริหารโครงการ การบริหาร
สัญญา และการบริหารหนี้ 
- การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
- การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประเภทเงินทุนอุดหนุน 
-  กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่
ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
- การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพื่อสตรีในชุมชน 
-  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กองทุน ชุมชนเพื่ อ
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
- การช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
8. กรุงเทพมหานครจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
9. กรุงเทพมหานครรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครพร้อมตัวอย่าง
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ส่งกรม 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน หลังเสรจ็สิ้น
โครงการ 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหน้ี
ค้างช าระกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

1. เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรสีามารถบรหิารจดัการหนี้คา้งช าระ
เป็นไปตามเง่ือนไขตัวช้ีวัดการประเมินผลทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบญัชี 2562 ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณ และ
แนวทางการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บริหารจัดการหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
2. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  และขออนุมัติด าเนินงานตาม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้าง
ช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
3. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บริหารจัดการหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประสานกับสถาบัน
การเงินในจังหวัด จัดเตรียมหลักสูตร ประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย/วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการหนี ้
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบริหาร
จัดการหนี้คา้งช าระกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้ีค้างช าระ
ในภาพรวมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ลดลง ร้อยละ 35 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
5. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ด าเนินงานตาม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้าง
ช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระยะเวลาด าเนินการ 
1 วัน 
ด าเนินการ : ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 8,070 คน ประกอบด้วย 
1. จังหวัดขนาดเล็ก จ านวน 34 จังหวัด ๆ ละ 1 รุ่น 
รุ่นละ 85 คน 
2. จังหวัดขนาดกลาง จ านวน 22 จังหวัด ๆ ละ 1 รุ่น  
รุ่นละ 105 คน 
3. จังหวัดขนาดใหญ่ จ านวน 21 จังหวัด ๆ ละ 1 รุ่น 
รุ่นละ 155 คน 
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