คำนำ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
และข้ อบั งคั บ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ว่ าด้ วยการบริ ห ารกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
และแนวทางในการบริห ารกองทุน ให้เป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ซึ่งมีคณะอนุก รรมการบริห ารกองทุน พัฒ นา
บทบาทสตรีระดับ จังหวัด คณะอนุก รรมการบริห ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีก รุงเทพมหานคร เป็น กลไก
ในการบริห ารกองทุน พิจ ารณาและอนุมัติโ ครงการของสมาชิกที่ยื่น ขอรับ การสนับสนุน และขับเคลื่อ นงาน
กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี และมีค ณะอนุก รรมการกลั ่น กรองและติด ตามการดาเนิน งานกองทุน พัฒ นา
บทบาทสตรีอาเภอ คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีทุกระดับและอาสาสมัครผู้ป ระสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สานัก งานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี จึง ได้จัด ทาแผนปฏิบัติก ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี
ประจ าปี 2563 เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
28 มิถุนายน 2562

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

ส่วนที่ ๑ บทนา
๑. ความเป็นมาของการจัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี ๒๕๖3

๒

๒. กรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี ๒๕๖3

๒
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7
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4. ตัวชี้วัดผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๔

๒6

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖3

๒7

1. งบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖3
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3. รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖3

30

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

31

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ

๓9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่

๔4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ควำมเป็ น มำของกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรกองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี ประจ ำปี 2563
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน บริ ห ารกองทุ น ฯ ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 และข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 การบริ ห ารจั ดการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวั ด ด้ ว ยการประเมิ น ผลทุ น หมุ น เวี ย น จากกระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลาง
เป็ น หน่ ว ยดาเนินการ และมีบริษัทที่ปรึ กษาจะเป็นผู้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของทุกกองทุน
แผนปฏิบั ติการกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจาปี 2563 เป็นส่ ว นหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุน เวี ย น
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ที่กาหนดให้มีการจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ยุ ท ธศาสตร์ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการปฏิบัติงานและนากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดทาคาของบประมาณ เพื่อแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของสตรี องค์กรสตรี เครือข่ายสตรี ประชาชน ชุมชน
สังคม และประเทศสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และมั่นคงได้เป็นอย่างดี

2. กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปี 2563
2.1 กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ควำมเป็นมำ
รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ให้ โ อนย้ า ยกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี มาอยู่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน และนายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั นที่
17 ธั น วาคม 2557 ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนด าเนิ น การขอจั ด ตั้ ง กองทุ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เดี ย วกั บ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100 ล้านบาท
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เข้ า กั บ กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
โดยมีผ ลตั้งแต่วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิ ดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

๒

วัตถุประสงค์
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับ
การลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี
2) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม บทบาทและพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี แ ละเครื อ ข่ า ยสตรี
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ
หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
3) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมในการพั ฒ นาบทบาทสตรี
การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาสตรี
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1) ก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการบริ ห ารกองทุ น ให้ เ ป็ น
ไปตามวัตถุประสงค์
2) พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
3) ก าหนดข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การพั ส ดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุนให้สอดคล้ องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
4) กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5) แต่งตั้งผู้อานวยการ
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย
ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 9
2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2.3 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน
1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม
10. ด้านพลังงาน
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 – 2564
มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
2.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีเป้ำหมำยสำคัญ จำนวน 6 เป้ำหมำย ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
๔

2.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสตรี พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี
2.7 ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564 ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

3. กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

1) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 1 คณะ
2) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ
3) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 76 คณะ
4) คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองและติด ตามการดาเนินงานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีอ าเภอ
(อกส.อ.) 878 คณะ
5) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 50 เขต
6) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 77 คณะ
7) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล 5,884 คณะ/เทศบาล 1,885 คณะ
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
8) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 89,086 คน
(ตามเขตพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ส่วนกลาง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) (8 คน)

ส่วนภูมิภาค

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

ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

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

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม.

สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี (สกส.)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
(9-12 คน)

กลุ่มอำนวยกำร
- งานการเงินและบัญชี
- งานอานวยการและบริหารงานทั่วไป

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

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีเขต (9-12 คน)

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)

อำสำสมัครผูป้ ระสำนงำน
กองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์
- งานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

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

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน
- งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทุน
- งานเครือข่ายสัมพันธ์

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.

กลุ่มกฎหมำย

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

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)
อำสำสมัครผูป้ ระสำนงำนกองทุนฯ
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน
(กรณีตาบล/เทศบาล
มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน
ละ 2-3 คน (ประธานอกส.อ.แต่งตั้ง)

4. โครงสร้ำงอัตรำกำลังและบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

๖

4. โครงสร้ำงอัตรำกำลังและบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
4.1 โครงสร้ำงสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค.0427/10062
วันที่ 1 มิถุนำยน 2559
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
(ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
กลุ่มอานวยการ
(28)

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (18)

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
(22)

กลุ่ม
กฎหมาย (9)

ผอ.กลุ่มอานวยการ

ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

ผอ.กลุ่มกฎหมาย

ขรก.14/พนง.5/ลจ.9

ขรก.10/พนง.2/ลจ.6

ขรก.9/พนง.5/ลจ.8

ขรก.4/พนง.2/ลจ.3

งานการเงิน
และบัญชี

งานอานวยการ
และบริหาร
ทั่วไป

งานยุทธศาสตร์
แผนงานและ
โครงการ

งานพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี

งานส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
กองทุน

งานเครือข่าย
สัมพันธ์

สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

4.2 อัตรำกำลัง

พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน
ที่ ไม่ มี สถานะเป็ นนิ ติ บุ คคลก าหนดโครงสร้ างการบริ หารทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อรองรั บการด าเนิ นงานด้ านต่ างๆ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกาหนด รวมทั้งสิ้น 499 อัตรา
1) สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
- ข้าราชการ (เต็มเวลา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
- ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

38
14
26
78

อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 18 อัตรา)
อัตรา
อัตรา
อัตรา

2) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จานวน 5 อัตรา
3) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
- ข้าราชการ (บางเวลา)
จานวน 228 อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จานวน 221 อัตรา (จังหวัดละ 2 - 3 อัตรา)
รวมทั้งสิ้น
จานวน 449 อัตรา
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4.3 หน้ำที่ของสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ 12
1. เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
2. ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
5. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุน
7. รวบรวมและจัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. มอบหมาย
4.4 บทบำทหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด เพื่อนาเสนอ คกส.
อนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มต้นปี
บัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคั บฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพั ฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 )
2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินของกองทุน ตามแผนการดาเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจาปี
ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 20 ของข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
(ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 21)
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4.5 โครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

(พัฒนาการจังหวัด)
หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ
นักวิชาการที่รับผิดชอบ
งานกองทุนฯ (บางเวลา)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สพจ. (บางเวลา)

เจ้าพนักงานธุรการ
(บางเวลา)

นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานกองทุน)

นักวิชาการการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุน)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานกองทุน)

บทบำทหน้ำ ที่ข องบุค ลำกรในสำนัก งำนเลขำนุ กำรคณะอนุกรรมกำรบริ หำรกองทุน พั ฒ นำ
บทบำทสตรีจังหวัด
1) พัฒนำกำรจังหวัด มีหน้ำที่ เป็นหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด กากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการใน
อกส.จ. ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. กากับและจัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ อกส.จ. ได้รับมอบหมาย
2) หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการใน
อกส.จ. ลงนามในหนั ง สื อ เสนอพั ฒ นาการจั ง หวั ด ลงนามในเป็ น ผู้ เ สนอโครงการในการใช้ จ่า ยงบบริห าร
ลงนามผู้จดบันทึกการประชุมของ อกส.จ. กากับ ติดตาม การดาเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบั ติงาน
ประจาปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. ได้รับมอบหมาย
3) นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ (บำงเวลำ) มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของสานักงาน
เลขานุการ อกส.จ. ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ประสานการจัด ทาแผนการปฏิบัติงานของกองทุน พัฒ นา
บทบาทสตรีประจาปีของกองทุน ฯ กากับการรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ที่กาหนด ตรวจสอบ กากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA ให้เป็นปัจจุบัน ประสานการดาเนินงานกองทุนฯ
กับสานักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิกกองทุน ที่ปรึกษาคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี สพจ. (บำงเวลำ) มีหน้ำที่ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดทาบัญชีกองทุน
ทะเบียนต่าง ๆ
5) เจ้ำพนักงำนธุรกำร (บำงเวลำ) มีหน้าที่รับ – ส่งหนังสืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙

6) พนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย
1) นักจั ด กำรทั่วไป (เต็มเวลำ) มีหน้ำ ที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานขับเคลื่ อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ประสานการจัดประชุม อกส.จ.
(การเตรี ยมการ/การจั ดประชุม/พิมพ์บั นทึกการประชุม/การส่ งรายงานผลการประชุมต่ อ อกส.จ. ทุกคน) วางแผน
การติดตามการดาเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกองทุน ทาหนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการ
ให้สมาชิกและอกส.อ. พิมพ์สัญญา และหลักฐานอื่นๆ ในระบบ SARA ส่งให้ สนง.เลขานุการ อกส.อ. จัดทาบัตรอ่อน
บาร์ โ ค้ด (ส าหรั บ ลู กหนี้ เพื่อชาระคืนเงินในรู ปแบบ Bill payment) รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน/ไตรมาส
รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือราชการ /Email /OA) สรุปผลการดาเนินงานประจาปี
ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2) นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี (เต็มเวลำ) มีหน้ำที่
- จัดทาบัญชี และทะเบียนคุมต่าง ๆ
บัญชีต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีคุมเงินฝากธนาคารที่รองรับ Bill payment ของ สพจ. บัญชีคุมเงิน
ฝากคลังกองทุนฯ บัญชีคุมกระทบยอดเงินฝากคลัง/ฝากธนาคาร
ทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมเงินทุนหมุนเวียน ทะเบียนคุมเงิน
อุดหนุน ทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)
- จัดทาบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของ สนง.เลขานุการ อกส.จ. ที่ได้รับจัดสรร
- รับชาระคืนเงินในระบบ SARA
- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน (ทุกวันในระบบ SARA+บัญชีเงินฝากธนาคาร)
- ออกใบแจ้งหนี้ กรณีมีลูกหนี้ผิดนัด
- ตั้งเรื่องการโอนเงินให้สมาชิกทาหนังสือขอเบิกเงินฝากคลัง (เงินอุดหนุน/หมุนเวียน/
บริหาร (ค่าธรรมเนียม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ทาหนังสือประสานธนาคารเพื่อโอนเงิน
- ตรวจสอบใบส าคั ญ รั บ เงิ นของสมาชิก ที่ ส่ ง คื น เมื่ อ ได้ รับ เงิ นกองทุ น เรีย บร้อยแล้ ว
- จั ดทารายงานสถานะทางการเงินประจาเดือน + รายงานการรับ -จ่ายเงินกองทุน
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/ เงินอุดหนุน/ทุนหมุนเวียน ในระบบ BPM / ระบบ SARA
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3) เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (เต็มเวลำ)
- บันทึกโครงการในระบบ SARA
- งานสารบรรณของสานักงานเลขานุการ อกส.จ.
- รายงานผลการดาเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลบุคคล (DPIS) ของพนักงานกองทุนฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะขับเคลื่อนทุกระดับ/
อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน)
- สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอพัฒนาการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
- บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์
- ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด
( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลให้เป็นหน้ำที่ของนักจัดกำรทั่วไป )

๑๐

หน้ำที่ของ สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.
1. ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในจังหวัด
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด
3. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในจังหวัด
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด
5. รวบรวม จัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด
6. ติดตาม/รายงานผลการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด ให้ สกส. และ อกส.จ. ตามกาหนด
7. รวบรวมโครงการที่ผ่ านความเห็ นชอบของ อกส.อ. บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอ
คณะทางานขับเคลื่อนจังหวัดกลั่นกรองและเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติโครงการและจัดทาสัญญาเงินกู้ตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้ าวันทาการ
นับแต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการ
10. แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจานวนที่ได้รับ อนุมัติ
แล้วจากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงินเข้า
บัญชีสมาชิก
11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกเสนอต่อ
อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA แจ้งกลับสานักงานเลขานุการ อส.อ./สมาชิกทราบ
12. ประสานการกาหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานกับ อกส.จ./
คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อ อกส.จ.พิจารณาอนุมัติ
14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนไปที่ สกส. เพื่อนาเข้าที่ประชุม คกส.
เพื่อทราบทุกเดือน
15. รายงานผลการติดตามและผลการดาเนินงานตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบี ยน
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ สกส. ทราบของสมาชิกทั้งสองประเภท
17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย

๑๑

4.6 โครงสร้ ำ งส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรคณะอนุ ก รรมกำรกลั่ น กรองและติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ

(พัฒนาการอาเภอ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ
งานกองทุนฯ (พัฒนากร)

บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม
กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ
1) พั ฒ นำกำรอ ำเภอ มี ห น้ ำ ที่ เป็นเลขานุการคณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองและติ ดตามผล
การด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อ าเภอก าหนดการประชุ ม อกส.อ. จั ด ท าแผนการติ ด ตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปีของอาเภอ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2) นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯของอำเภอ มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ เตรียมการประชุม
อกส.อ. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ประกาศรายชื่อสมาชิก รายงานข้อมูลสมาชิก
ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ปฏิบัติหน้าที่อื่น อกส.อ. มอบหมาย

๑๒

ส่วนที่ 2
ทิศทำงยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
พ.ศ. 2563 – 2564

๑๓

1. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสตรี
พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม
เพือ่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้า
ด้านที่ 9 ด้านสังคมสร้างสังคมคุณภาพที่เป็นธรรม ไม่แบ่งแยกให้โอกาสทุกคน
ตามศักยภาพที่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลือ่ มล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลีย่ นเจตคติของสังคมในประเด็น ความเสมอภาคเท่าเทียม
กันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีที่มี
ประสิทธิผลและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง
ช่วยเหลือ และเยียวยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรมการพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 ”
ยุทธศาสตร์ 1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ 3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิและ
มีธรรมาภิบาล

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

๑๔

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายกัน
2. กองทุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน ที่ มุ่ ง สร้ า งโอกาส ให้ ส ตรี /
กลุ่ ม สตรี ทุ ก ระดั บ และผู้ ด้ อ ยโอกาสในการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
คุณภาพชีวิต
3. คณะทางานในทุกระดับ เป็นกลไกสาคัญในกระบวนการบริหาร
กองทุนในพื้นที่
4. แนวทางในการขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิด
กระบวนการทางานแบบบูรณาการ
5. กระบวนงานในพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของพื้นที่ได้
6. กองทุนมีความมั่นคงทางการเงิน และสมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่าย
7. สมาชิกและเครือข่ายมีจานวนมากและครอบคลุมทุกพื้นที่
8. เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพได้หลากหลาย

1. บุคลากร
ส่วนกลาง
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
ส่วนภูมิภาค
- พนักงานกองทุนมีการลาออกบ่อยครั้ง ทาให้การทางาน
ไม่ต่อเนื่อง
- ขาดบุคลากรที่มีความรูด้ ้านกฎหมายในการดาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีภาระงานในพื้นที่มาก
และให้ความสาคัญกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีน้อย
3. ระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ไม่สมบูรณ์
ทาให้การใช้ข้อมูลในการรายงานผล การตรวจสอบการติดตาม
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
4. การสร้างการรับรู้ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรียังไม่ทั่วถึง
5. หลั ก เกณฑ์ ใ นการเสนอขอโครงการที่ ก าหนดให้ ส มาชิ ก
รวมกลุ่มจานวน 5 คน
โอกำส (O)
อุปสรรค (T)
1. กระแสการตื่นตัวให้สตรีมีบทบาทนาในระดับประเทศภูมิภาค
1. ภัยพิบัตเิ กิดขึ้นบ่อยและถี่ทาให้มีผลต่อการประกอบอาชีพ
และระดับโลก
ของกลุ่มสตรี
2. นโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้าของประชาชนทาให้ 2. การผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ช่องทาง
ปัญหาของสตรีได้รับการแก้ไขจากการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ การตลาด และรายได้ของสมาชิก
3. มี พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียนรองรับการดาเนินงานของ
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทาให้สมาชิก
กองทุนฯ
บางส่วนไม่สามารถปรับตัวไม่ทัน
4. มีหน่วยงานที่มภี ารกิจดาเนินงานเกี่ยวกับสตรีที่สามารถเชื่อมโยง 4. สมาชิ ก มี ทั ศ นคติ ต่ อ กองทุ น มี ก ระบวนการในการขอรั บ
เครือข่ายในการทางานด้านสตรีร่วมกันได้
การสนับสนุนยุ่งยาก และล่าช้า
5. มีหน่วยงานเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้หรือ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพที่หลากหลายแก่สตรี/กลุ่มสตรี
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
7. มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ

๑๕

3. แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 - 2564
แผนที่ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 - 2564
“ เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ”
มิติประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์

สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีบทบำทนำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน

มิติคุณภาพการให้บริการ
สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้
สตรี องค์กรสตรี

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรีสำมำรถ
พัฒนำอำชีพและรำยได้แก่สตรี

องค์กรสตรี และเครือข่ำยสตรี

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรี
สำมำรถพัฒนำสตรีให้มีส่วนร่วม
ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชุมชน
เครือข่ำยในพื้นที่ของกรมและหน่วยงำนรัฐ
และเอกชน ภำคประชำชนอื่น ๆ

มิติประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
กองทุนฯมีควำมมั่นคง บริหำรด้วย
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ

กลไกกำรบริหำรงำนในพื้นที่มี
ประสิทธิภำพ

กำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันของ
เครือข่ำยในพื้นที่

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีสมรรถนะในกำรบริหำรกองทุนฯ
มิติกำรพัฒนำองค์กำร
นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภำพกำรทำงำนในพื้นที่และบริหำรกองทุนฯ

๑๖

พัฒนำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนมีสมรรถนะใน
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรี กลุ่มสตรี
กองทุนฯ และเครือข่ำย

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนาทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองในชุมชน
พันธกิจ
1. จั ด สรรเงิ น ทุ น ให้ แ ก่ ส ตรี แ ละองค์ ก รสตรี ส าหรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก ให้ เ ข้ ม แข็ ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. จั ด สรรเงิ น ทุ น ในการพั ฒ นาบทบาทสตรี ใ ห้ มี ขี ด ความสามารถในการเป็ น ผู้ น าและมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน
3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
1.2 สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ
1.3 พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย
2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3. การเชื่อมโยงการบริหารร่วมกับเครือข่ายใน 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
พื้นที่
3.2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย
4. เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหาร 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคคลในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา
3. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP
4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๑๗

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 ดังนี้
แผนงำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
1. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของสตรี
2. ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพ
3. พัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนฐำนข้อมูล
1. จัดทาฐานข้อมูล ( ฐานข้อมูลอาชีพ/ฐานข้อมูลตลาด)
แผนงำนส่งเสริมองค์ควำมรู้
2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด
3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
แผนงำนกำรขยำยช่องทำงกำรตลำด
4. ส่งเสริมตลาด Online
5. ส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
6. จัดมหกรรมแสดงสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง 4p
4. กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนกำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ของกองทุนให้เป็นที่รู้จักเพื่อให้สตรีเข้าถึงกองทุน
2. เชิดชูเกียรติสตรี และเครือข่ายดีเด่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพและบทบาทสตรี
3. ส่งเสริมสตรีให้เป็นพลังเผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีบทบาทนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในชุมชน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
2. จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง
3. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ :
1. พัฒนำศักยภำพสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำศักยภำพผู้นำสตรี
1. พัฒนาภาวะผู้นาและความสามารถในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างผู้นาสตรีรุ่นใหม่
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้นาสตรี
5. ส่งเสริมผู้นาสตรีสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)
2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกองทุนฯ
1. สร้างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงานของเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมผู้นาสตรีและเครือข่ายฯในการเชื่อมประสานการทางานร่วมกับองค์กรสตรี
และเครือข่ายอื่นๆ
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
7. ส่งเสริมเครือข่ายกองทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาแผนพัฒนาสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
2. ส่งเสริมสตรีในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี
3. ส่งเสริมการวิจัยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวกับสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๙

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเชื่อมโยงกับกลุม่ เครือข่ำยในพื้นที่
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ :
1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรี สามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี
2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชน
3. การบูรณาการการทางานร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน
กลยุทธ์ :
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำย
1. จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายการพัฒนาด้านอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพสตรี
2. กาหนดรูปแบบกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสตรี
3. ส่งเสริมการจัดทาแผนการสนับสนุนงานกองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย
1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายในระดับต่าง ๆ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านนวัตกรรม
4. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
3. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ำย ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนส่งเสริมกิจกรรมของสตรีกับเครือข่ำยในพื้นที่
1. ส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรี
2. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของกองทุนฯ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
3. สานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. เชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือ OTOP /ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/
หมู่บ้าน ovc /ตลาดประชารัฐ

๒๐

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ :
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีสมรรถนะในการบริหารกองทุน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
3. นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภาพการทางานในพื้นที่และบริหารกองทุน
4. กลไกการบริหารงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
2. การพัฒนาระบบการรับ - จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัล และ
ผู้ใช้บริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลยุทธ์ :
1. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร ดังนี้
แผนงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกองทุนฯ
1. เพิ่มประสิทธิภาพบุคคากรในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้การทางานในด้านการบริหารจัดการกองทุนแก่บุคลากร
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
แผนงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกองทุนฯ
1. พัฒนา Application บริหารข้อมูลกองทุนสาหรับลูกหนี้
แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรกองทุน
1. พัฒนาเว็บไซต์ Helpdesk Online และ Mobile Technology
2. บารุงรักษาโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (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 ที่เอื้อต่อการดาเนินงานกองทุนฯ
6. ศึกษาวิจัยและพัฒนากองทุนพัฒนาสตรี
7. ปรับปรุง โครงสร้าง อัตรากาลัง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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แผนงำนสนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ
8. จัดทาคู่มือ สื่อ สาหรับการปฏิบัติงานของกลไกในการขับเคลื่อนงานกองทุนทุกระดับ
9. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแบรนด์ของกองทุนให้เป็นที่รู้จัก
10. การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ
11. เพิ่มประสิทธิภาพ อกส.จ. อกส.อ. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับ อาสาสมัคร
ผู้ประสานงานกองทุนฯชุมชนในพื้นที่ กทม. /จังหวัด ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

3. ตัวชี้วัดผลผลิตของแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564
ตัวชี้วัด

ฐำนข้อมูล
หน่วยนับ
2561

ค่ำป้ำหมำย
หน่วยงำน

1. จ านวนโครงการที่ ก องทุ น พั ฒ นา โครงการ
บทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ

1,500

2562
3,000

2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา

1,672

1,672

๓. จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสตรี ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาเป็น OTOP

กลุ่ม

2563
4,500

2564
6,000

1,672

1,672

สกส./จังหวัด/
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กทม.

สกส./จังหวัด/
กทม.
ผลิตภัณฑ์ 372
372
372
372 สกส./จังหวัด/
กทม.
ร้อยละ
3
3
5
7
สกส./จังหวัด/
กทม.
ราย
54,000 81,000 81,000 81,000 สกส./จังหวัด/
กทม.

๔. สตรี ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕. จ านวนผู้ น าสตรี ไ ด้ รั บ การพั ฒนา
ศั กยภาพในการส่ งเสริมการพั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตของสตรี
๖. จ านวนเครื อข่ ายอาชี พสมาชิ กกองทุ น กลุ่ม
พัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง
๗. ครอบครั ว สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา ครัวเรือน
บทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๘. ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่าย ร้อยละ
ในพื้นที่ให้การสนับสนุน
๙. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คะแนน
มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
10. การพั ฒนาระบบการรั บ -จ่ ายเงิ น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ดิ จิ ทั ล และผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี

-

250

สกส./จังหวัด/
กทม.
15,000 15,000 สกส./จังหวัด/
กทม.
3
3
5
7
สกส./จังหวัด/
กทม.
4.2862 3.0000 3.0000 3.0000 สกส./จังหวัด/
กทม.
1

2
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250

3

250

3

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

สกส./จังหวัด/
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กทม.

คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
คำจำกัดควำม :
โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ หมายถึง โครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสมาชิก
ได้รับเงินไปประกอบอาชีพในแต่ละปีงบประมาณ
ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม อำชี พ หมายถึ ง การได้ รั บ การส่ ง เสริ ม อาชี พ จากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
หรือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำ
คำจำกัดควำม :
กลุ่ ม อำชี พ สตรี หมายถึ ง กลุ่ ม อาชี พ ที่ ไ ด้ กู้ เ งิ น จากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ไ ปด าเนิ น กิ จ กรรม
และได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรีในระบบคลังข้อมูลอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กำรได้รับกำรพัฒนำ หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ ม
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดทาแผนธุรกิจ ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลิตภัณฑ์สตรีของได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP
คำจำกัดควำม :
ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ
กำรพัฒนำเป็น OTOP หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์ส ตรี ที่ได้รับการพัฒ นาและสามารถนาไปขึ้นทะเบียน
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน (กรณี ปีที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้น
การประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น)
หมำยเหตุ
จังหวัดขนาดเล็ก 34 จังหวัด จานวน 4 ผลิตภัณฑ์ จานวน 136 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดขนาดกลาง 22 จังหวัด จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ จานวน 110 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดขนาดใหญ่ 21 จังหวัด จานวน 6 ผลิตภัณฑ์ จานวน 126 ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 372 ผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 4 สตรีที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
คำจำกัดควำม
สตรี หมายถึ ง สตรี ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย และมี อ ายุ ตั้ ง แต่ สิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป และได้ ขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นสมาชิกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีรำยได้เพิ่มขึ้น หมายถึง สมาชิกกองทุนได้นาเงินทุนไปประกอบอาชีพทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ได้รับกำรสนับสนุน หมายถึง ได้รับการพิจารณาโครงการให้นาเงินไปประกอบอาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้นำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี
คำจำกัดควำม :
ผู้นำสตรี หมายถึง อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน คณะทางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรีที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ คณะกรรมการสมาชิก
ประเภทองค์กรสตรี
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หมายถึง การพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต ด้านสุขภาวะอนามัย
ด้านสวัสดิการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีควำมเข้มแข็ง
คำจำกัดควำม
เครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมายถึง
- เครือข่าย หมายถึง กลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย สมาชิกกองทุนกู้เงินประเภททุนหมุนเวียน
ของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- กลุ่มองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน สาหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี
เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี
ควำมเข้มแข็ง หมายถึง เครือข่ายมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน มีเป้าหมาย
ในการดาเนินงาน มีแผนปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สตรี และหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 7 สมำชิกครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
คำจำกัดควำม :
คุณภำพชีวิตที่ดี หมายถึง มีความสุข ความพอใจในสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา รายได้ ที่อยู่อาศัย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม/ชุมชน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ครัวเรือนของสมาชิกผ่านเกณฑ์ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด
2. สตรีได้รับการเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนหรือรัฐ
3. มีการทากิจกรรมร่วมกันภานในครอบครัวและชุมชน
4. ครัวเรือนของสมาชิกมีการออม
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสมำชิกกองทุนที่มีเครือข่ำยในพื้นที่ให้กำรสนับสนุน
คำจำกัดควำม
สมำชิกกองทุน หมายถึง
- กลุ่ มอาชีพที่ส มาชิกกองทุน กู้ เงินประเภททุนหมุนเวียนของกองทุนนาประกอบอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้
- กลุ่มองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน สาหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี
เครือข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเฝ้าระวังปัญหาของสตรี
เครือข่ำยในพื้น ที่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน
กำรสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น ด้านงบประมาณ
ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการความรู้ ฯลฯ

๒๔

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมมำตรฐำน
ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
คำจำกัดควำม :
เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่ ก ระทรวงกำรคลั งก ำหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลทุนหมุน เวี ย น
ทีก่ ระทรวงการคลังกาหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเงิน
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้านการปฏิบัติการ
4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนจัดการทุนหมุนเวียน
5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
6. การดาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับคะแนน 3.0000
ตัวชี้วัดที่ 10 มีกำรพัฒนำระบบกำรรับ - จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล และ
ผู้ใช้บริกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
คำจำกัดควำม
กำรรับ – จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับจ่ายเงินให้กับผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากร, คู่ค้า, สมาชิก
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล หมายถึง ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลและพัฒนากาลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๒๕

๒๖

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
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1. งบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น
2,163,665,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จาแนกงบประมาณ ดังนี้
1. งบบุคลากร
73,540,560 บาท
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างกองทุนฯ จานวน 26 อัตรา
4,344,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จานวน 331 อัตรา
69,196,560 บาท
2. งบดาเนินงาน
306,376,040 บาท
2.1 ค่าตอบแทน
43,719,420 บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รวมค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ 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 ค่าปรับปรุงสานักงาน
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
1.งบบริหารจัดการกองทุน
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
1.3 งบลงทุน
1.4 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. เงินอุดหนุน
3. เงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งสิ้น

ส่วนกลาง (สกส.)
(บาท)

ส่วนภูมิภาค
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

182,215,480
73,540,560
108,674,920
1,015,800
75,619,120
1,116,000
924,000
-

198,449,520
197,701,120
42,703,620
130,356,100
20,384,000
4,257,400
784,400

380,665,000
73,540,560
306,376,040
43,719,420
205,975,220
21,500,000
5,181,400
784,400

30,000,000

-

30,000,000

15,000,000
34,000,000
231,215,480

290,000,000
1,444,000,000
1,932,449,520

305,000,000
1,478,000,000
2,163,665,000
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1. ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
(1) สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทบทวนยุทธศาสร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(2) กรมการพัฒนาชุมชนจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
(3) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. 256 3 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติแผน
(4) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติเห็นชอบ
(5) เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติเห็นชอบ
(6) จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และแจ้งหน่วยงานในสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
ทราบและดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว
(7) จังหวัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
(8) จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
รายเดือน รายไตรมาสให้อกส.จ.และกรมการพัฒนาชุมชน
(9) ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี สรุ ป ผลการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบรายเดือน รายไตรมาส
(10) สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการดาเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปี พ.ศ. 2563
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ โครงการ
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนกลุม่ อาชีพสตรีได้รับการพัฒนา
กลุ่ม
๓. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รบั การพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์
OTOP
๔. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น
๕. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ราย
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
๖. จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่ม
มีความเข้มแข็ง
๗. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
ครัวเรือน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๘. ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่ายในพื้นที่ให้
ร้อยละ
การสนับสนุน
๙. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
คะแนน
ผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
10. การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ระบบ
ตอบสนองต่อนโยบายดิจิทลั และผู้ใช้บริการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

4,500

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1

1,672
372

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1
สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1

5

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 1

81,000

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 2

250

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 2

15,000

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 2

5

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 3

3.0000

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 4

3

สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศาสตร์ที่ 4

3. รายละเอียด/โครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
สตรีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ จานวน 4,500 โครงการ
2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา จานวน 1,672 กลุ่ม
3. จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP จานวน 372 ผลิตภัณฑ์
4. สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
1.2 สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ
1.3 พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

หน่วยนับ
กลยุทธ์ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี
แผนงาน : เข้าถึงแหล่งทุน
1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด
แผนงาน : การพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย
จานวน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

จังหวัด/กทม.

1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัด

77

1,478,000,000.00

รุ่น/วัน/คน

76/1/4,560

4,115,400.00

จังหวัด

2,3

ครั้ง

1

34,336,000.00

สกส. (ศก.)

4

รุ่น/วัน/คน

6/1/450

738,000.00

(อนุฯ กทม.)

2,3

77/3

3,818,850.00

สกส. ,
จังหวัด/ กทม.

2

กลยุทธ์ : พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
แผนงาน : การขยายช่องทางการตลาด
3. โครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2020 (Thai Women Fund Fair 2020)
แผนงาน : ส่งเสริมองค์ความรู้
4. โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และบริการ

กลยุทธ์ : การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงาน : การสื่อสารสร้างการรับรู้
5. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปี 2563

จังหวัด/
ประเภท

๓2

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จัดสรรงบทุนหมุนเวียนให้จังหวัด

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

จานวน 7,390 โครงการ
ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัตไิ ด้รับ
การส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้มคี วามรู้ ความเข้าใจใน
การนาทุนชุมชนมาใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ความยั่งยืน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการบริหาร
จัดการกลุม่ และสามารถบริหารจัดการกลุม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจทุนชุมชน
และสามารถนาทุนชุมชนมาใช้ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้
เชิงคุณภาพ
กลุม่ อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมแี ผนการพัฒนากลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นกลุม่
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่
มีความยั่งยืน

1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด
2. จังหวัดขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
3. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนากลุ่มอาชีสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. จังหวัดประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย /หลักสูตร/
วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการ
5. จังหวัดดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. จังหวัดประเมินผลการดาเนินงานโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
7. จังหวัด รวบรวมผลการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการกลุ่มด้วยการทบทวนหลั งปฏิบัติ
(After Action Review : AAR) และแผนการพัฒนา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุ่มอาชีพสมาชิกสู่การเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความยั่งยืน
ในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้ งผลการดาเนินงาน
และผลการประเมิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.
ส่งกรมฯ หลังดาเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
หลังเสร็จสิ้นโครงการบทบาทสตรี
ดาเนินการ : ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 4,560 คน ประกอบด้วย

3. โครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 2020 (Thai Women Fund 2019)

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยมื
เงินไปประกอบอาชีพ จานวน 76 จังหวัด ๆ ละ 20
กลุ่ม ๆ ละ 3 คน
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการ
1. กิจกรรมที่ 1 แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ละ
2. เพื่อแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
นิทรรศการแสดงผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
บทบาทสตรี
3. เพื่อประกวดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
1.1 กรมฯ ก าหนดรู ป แบบการด าเนิ น งาน และ
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับประเทศจาก หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม อาชี พ สมาชิ ก กองทุ น
โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
พัฒนาบทบาทสตรี
บทบาทสตรี ปี 2563
1.2 จังหวัดคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทางานเครือข่าย บทบาทสตรีเข้าร่วมแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศให้ จัด ทารายละเอีย ดกลุ่มอาชี พ สมาชิ กกองทุ น พัฒนา
สามารถนาไปส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก
บทบาทสตรีที่ได้รับการคัดเลือก ส่งให้กรมฯ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตาม
2. กิจกรรมที่ 2 ประกวดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้กาหนดไว้และ พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
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เชิงปริมาณ
1. มีกลุม่ อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 2019 (Thai Women
Fund 2019)
2. มีสดุ ยอดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จานวน 3 กลุม่
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
3 สามารถส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีที่
ขาดโอกาสในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ที่ได้กาหนดไว้

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทมี่ ี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทางานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศให้สามารถนาไปส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่ายสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.1 กรมฯ ดาเนินการจัดตั้งคณะทางานจัดทา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกวด
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ระดับประเทศ จากโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563
2.2 กรมฯ ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกลุม่ อาชีพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับประเทศ จากโครงการเชิดชูเกียรติคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563
2.3 จังหวัดจัดทารายละเอียดกลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจ
ราชการ จากโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ปี 2563 ส่งให้กรมฯ
3. กิ จ กรรมที่ 3 พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะท างาน
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ
3.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คณะท างานเครื อ ข่ า ยกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ
3 . 2 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ แ จ้ ง
กลุ่มเป้าหมาย
4. กิ จ กรรมที่ 4 พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะท างาน
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ

4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่
4 สามารถส่งเสริม สนับสนุนกลุม่ อาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้กาหนด
ไว้
เชิงคุณภาพ
1. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผล
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
3. คณะทางานเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศ สามารถเป็น
กลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ที่ได้กาหนดไว้
4. คณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
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วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คณะท างานเครื อ ข่ า ยกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ
4.2 ออกแบบและจัดทาหลักสูตรและแจ้ง
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 532 คน ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 80
กลุ่ม จานวน 160 คน (80 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน)
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ระดับประเทศ 18 กลุ่ม จานวน 54 คน (จานวน 18
กลุ่ม ๆ ละ 3 คน)
3. คณะทางานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ จานวน 159 คน ประกอบด้วย
3.1 คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จานวน 77 คน
3.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จานวน 77 คน
3.3 เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน
4. คณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับประเทศ จานวน 159 คน
ประกอบด้วย

ประเทศ สามารถเป็นกลไกขับเคลือ่ น
การดาเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และ
บริการ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีมคี วามรู้ด้าน
พาณิชย์และบริการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมายและกรุงเทพมหานคร
จานวน 77 คน
4.2 เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน
1. จัดทาโครงการและขออนุมัตโิ ครงการพัฒนาทักษะ
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้าน
พาณิชย์และบริการ
2. จัดทาหลักสูตร/ประสานสถานที่ดาเนินการ/
ประสานวิทยากร และจัดทากาหนดการโครงการฯ
3. ขออนุมัติดาเนินการโครงการพัฒนาทักษะกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด้านพาณิชย์และบริการ
4. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย และจัดเตรียมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ
5. ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และ
บริการ
6. ประเมินผลการดาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
7. รายงานผลการดาเนินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอผู้บริหาร
ดาเนินการ : กรุงเทพมหานคร
จานวน 6 รุ่น ๆ ละ 75 คน รวม 450 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ
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ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะการบริหารจัดการกิจการของกลุ่ม
อาชีพ
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีแผนในการพัฒนากิจการ
กลุ่มอาชีพ
3. มีเครือข่ายกลุม่ อาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาชีพด้านพาณิชย์
และบริการ จานวน 6 เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีสามารถบริหารจัดการกิจการของ
กลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีลูกค้า
มากขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในปี 2561 - 2562 จานวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน
รวม 75 คน
รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ
ในปี 2561 - 2562 จานวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน
รวม 75 คน
รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ
ในปี 2561 - 2562 จานวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน
รวม 75 คน
รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ
ในปี 2561 - 2562 จานวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน
รวม 75 คน
รุ่นที่ 5 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ
ในปี 2561 - 2562 จานวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน
รวม 75 คน
รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ อาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ด้านพาณิชย์และบริการ
ในปี 2561 - 2562 จานวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน
รวม 75 คน
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ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปี 2563

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
2. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มผี ลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติโครงการ
3. จังหวัดและกรุงเทพมหานครขออนุมัติดาเนินงาน
ตามโครงการ
4. จังหวัดและกรุงเทพมหานครดาเนินงานตาม
โครงการ
5. จังหวัดและกรุงเทพมหานครสรุป ประเมินผล
รายงานกรม
ดาเนินการ : ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีดีเด่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะกรรมการคัดเลือกคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด,
จนท.พช.ผู้ปฏิบัติการกองทุนฯ อาเภอดีเด่น,
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนตาบล/เขต/เทศบาล/
เทศบาลเมืองพัทยา, กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนที่ได้รับ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในปี 2560 – 2562
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ และ
กรุงเทพมหานคร กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่
คณะกรรมการคัดเลือกฯระดับเขตตรวจราชการ,
จนท.พช.ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯอาเภอ, ตัวแทน
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนฯตาบล/เทศบาล/

เชิงปริมาณ
1. สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ดีเด่น
ระดับจังหวัด จานวน 76 คน และดีเด่น
ระดับเขตตรวจราชการ จานวน 18 คน
2. สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบล/เทศบาล/เทศบาล
เมืองพัทยา/เขต ดีเด่นระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร จานวน 77 คณะ
และดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
จานวน 18 คณะ
3. สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จานวน 77 กลุม่
อาชีพ และดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
จานวน 18 กลุ่มอาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เกิดการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่กาหนดไว้
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

เทศบาลเมืองพัทยา/เขต, กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน 2. กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
ดีเด่นระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท กลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สตรีดีเด่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ จนท.พช.
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯอาเภอดีเด่นระดับเขตตรวจ
ราชการ, ตัวแทนคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนฯ
ตาบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต ดีเด่นระดับ
เขตตรวจราชการ, ตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ, นวช.พช.จังหวัดที่
รับผิดชอบงานกองทุนฯ/พนง.กองทุนจังหวัด/กทม.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีบทบาทนาทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. จานวนผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 81,000 คน
2. จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง จานวน 250 กลุ่ม
3. ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพที่ดีขึ้น จานวน 15,000 ครัวเรือน
กลยุทธ์ :
2.1 พัฒนาศักยภาพผู้นาสตรี
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

จังหวัด
รุ่น/วัน/คน

295,000,000.00
731,610.00

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพผู้นาสตรี
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพผู้นาสตรี
1. จัดสรรเงินอุดหนุน
2. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสผู่ ู้นาสตรีรุ่นใหม่

77
1/3/158

จังหวัด/กทม.
สกส (ศก.)

1,2,3
1

สกส (ศก.)

2

กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางาน
รุ่น/คน/วัน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
- ภาคใต้ (จานวน 14 จังหวัด) จานวน 1 รุ่น 3
วัน 42 คน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จานวน 20 จังหวัด)
จานวน 1 รุ่น 3 วัน 60 คน
- ภาคกลาง (จานวน 26 จังหวัด) จานวน 1 รุ่น
3 วัน 78 คน
- ภาคเหนือ (จานวน 17 จังหวัด) จานวน 1 รุ่น
3 วัน 51 คน

4/3/251

1,692,150.00
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วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดสรรเงินอุดหนุน

เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสตรี

2. โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสผู่ ู้นา
สตรีรุ่นใหม่

1. เพื่อส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การ
เป็นผู้นาสตรีรุ่นใหม่
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีนาศักยภาพมาใช้ในการพัฒนา
เยาวสตรี สตรีและชุมชน

1. สมาชิกประเภทองค์กรสตรีขอรับการสนับสนุน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนด
2. อกส.จ./อกส.กทม.อนุมัติ
3. จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานให้กรมทราบ
ดาเนินการ : จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1. จัดทารายละเอียดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นา
สตรีรุ่นใหม่
2. เสนอและส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นาสตรีรุ่นใหม่ต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ
3. จั ดท าแผนการด าเนิ นงานตามโครงการส่ ง เสริ ม
เยาวสตรีสู่ผู้นาสตรีรุ่นใหม่
4. ขออนุมัติดาเนิน งานโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่
ผู้นาสตรีรุ่นใหม่
5. ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มในการด าเนิ น งานโครงการส่ งเสริม เยาวสตรี
สู่ผู้นาสตรีรุ่นใหม่
6. ออกแบบและจั ด ท าหลั ก สู ต ร/ประสานงาน
สถานที่ / ติ ด ต่ อ วิ ท ยากร/แจ้ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ
7. ดาเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นาสตรีรุ่น
ใหม่
8. ประเมินผลการดาเนินการโครงการส่งเสริมเยาวสตรี
สู่ผู้นาสตรีรุ่นใหม่
9. สรุ ปและรายงานผลการดาเนิ น โครงการส่ งเสริ ม
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผู้นาสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 81,000 คน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นาสตรีรุ่น
ใหม่
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถนาศักยภาพมาใช้ในการพัฒนา
เยาวสตรี สตรีและชุมชน
เชิงคุณภาพ
เยาวสตรี ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะทางานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

เยาวสตรีสู่ผู้นาสตรีรุ่นใหม่เสนอผู้บริหาร
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 158 ประกอบด้วย
1. เยาวสตรีทเี่ ป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จานวน 76 คน จานวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ/จังหวัดที่สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมาย จานวน 76 คน
จานวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
3. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ จานวน 6 คน
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เครือข่าย
1. จัดทารายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะทางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
ภาคให้มีความครอบคลุมในมิตดิ ้านเศรษฐกิจ สตรีระดับภาค
สังคม ทุนชุมชน และด้านการบูรณาการแบบ 2. เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
คณะทางานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
สามารถนาไปส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก
ภาคต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโครงการฯ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตาม
3. จัดทาแผนการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้กาหนดไว้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางาน ศักยภาพเครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาค
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาคให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ 4. ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทมี่ ี
คณะทางานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประสิทธิภาพ
ระดับภาค
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการดาเนินงานโครงการเครือข่ายคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
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ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มีความรู้ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
2. ร้อยละ 80 ขอผู้เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีที่
ขาดโอกาสในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ที่ได้กาหนดไว้
เชิงคุณภาพ
เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค สามารถ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

บทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ของ
6. ออกแบบและจัดทาหลักสูตร/ประสานงาน
กองทุนฯ ที่ได้กาหนดไว้
สถานที่/ติดต่อวิทยากร/แจ้งกลุม่ เป้าหมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ
7. ด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เครื อ ข่ า ย
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค
8. ประเมินผลการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค
9. สรุ ปและรายงานผลการด าเนิ น โครงการพั ฒ นา
ศักยภาพเครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาคเสนอผู้บริหาร
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 161คน ประกอบด้วย
1. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จานวน 154 คน
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จานวน 77 คน
3. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ จานวน 7 คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุม่ เครือข่ายในพื้นที่
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาอาชีพและรายได้แก่สตรี
2. องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถพัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชน
3. การบูรณาการการทางานร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน ร้อยละ 5
กลยุทธ์ :
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
3.2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
แผนงาน : การสร้างเครือข่าย
โครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2020 (Thai Women Fund Fair 2020)
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ

คน

159

876,550.00

47

สกส.

1

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุม่ เครือข่ายในพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ขับเคลื่อนกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ
ระดับประเทศให้สามารถนาไปส่งเสริม
สนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้กาหนด
ไว้และสามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทมี่ ี
ประสิทธิภาพ
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1. จัดทารายละเอียดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ
2. เสนอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โครงการฯ
3. จัดทาแผนการดาเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ
4. ขออนุมัติดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ
5. ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ
6. ออกแบบและจั ด ท าหลั ก สู ต ร/ประสานงาน
สถานที่ / ติ ด ต่ อ วิ ท ยากร/แจ้ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ
7. ด าเนิ น การกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ย
คณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ระดับประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
สามารถส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและสตรีที่ขาดโอกาส
ในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ที่ได้กาหนดไว้
เชิงคุณภาพ
เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ สามารถ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบั
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ฯ ที่ได้กาหนดไว้

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
8. ประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ
9. สรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศเสนอผู้บริหาร
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 161คน ประกอบด้วย
1. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จานวน 77 คน
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จานวน 77 คน
3. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ จานวน 7 คน
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ตัวชี้วัดโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภาพการทางานในพื้นที่และบริหารกองทุน
4. กลไกในการบริหารงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด ผ่านเกณฑ์ 3.0000 คะแนน
2. การพัฒนาระบบการรับ – จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดิจิทัลและผู้ใช้บริการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 3 กิจกรรม
กลยุทธ์ :
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
งบประมาณทั้งสิ้น ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
หน่วยนับ จานวน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารกองทุน
1. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน
ระบบ

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1

150,000.00

สกส. (นย.)

1

รุ่น/วัน/คน

1/4/55

558,800.00

สกส. (นย.)

1

รุ่น/วัน/คน

1/4/70

734,300.00

สกส. (อน.)

1

โครงการ

1

1,500,000.00

สกส. (นย.)

1

รุ่น/วัน/คน

1/5/291

3,144,400.00

สกส. (อน.)

1

15,000,000.00

สกส. (ศก.)

1

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
แผนงาน : พัฒนาระบบงาน
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และ
จัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. โครงการทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. โครงการศึกษาผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหลังการควบรวมกองทุน
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองทุนฯ
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน : สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนกองทุนฯ
6. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสือ่ ดิวที ัศน์และเผยแพร่ออนไลน์ (Online)
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบบาทสตรีที่ประสบ
ความสาเร็จ จานวน 30 ตอน
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ จัดทาและเผยแพร่โฆษณาการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตอน

30
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
7. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
8. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

งบประมาณทั้งสิ้น ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัด

76

13,800,000.00

กรุงเทพ
มหานคร
รุ่น/วัน/คน

1

300,000.00

77/1/
8,070

14,763,700.00
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ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

จังหวัด

1

กรุงเทพมหานคร

1

จังหวัด

1

วัตถุประสงค์ /ขั้นตอนการดาเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
1. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน

1. เพื่อตรวจสอบปรับปรุงระบบงานและ
ฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
2. เพื่อสารองฐานข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. จัดทาโครงการ ดาเนินการขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติดาเนินการ/จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินโครงการ
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขต
ของงานและกาหนดราคากลางตามโครงการ/จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่ อ ก าหนดร่ า งขอบเขตของงานและ
กาหนดราคากลาง
4. ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง
ตามโครงการ
5. จั ด จ้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญในการบ ารุ ง รั ก ษาและพั ฒ นา
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก อง ทุ น พั ฒ นา บ ทบ า ทส ต รี
ประกอบด้วย
5.1 ดูแลและแก้ไขปัญหาโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (SARA)
1. ดู แ ลและปรั บ ปรุ ง โปรแกรมควบคุ ม XAMPP
Control Panel ที่ จั ด การโปรแกรมจั ด การทะเบี ย น
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (SARA) ให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ดูแลและปรับปรุงระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับให้บริการเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยส าหรั บ ระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับให้บริการโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
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เชิงปริมาณ
ระบบงานด้านเทคโนโลยี จานวน 2
ระบบงาน และระบบฐานข้อมูล จานวน 3
ฐานข้อมูล ได้รับการบารุงรักษาให้พร้อม
สาหรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีระบบ
สารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ
กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. ตรวจสอบ แก้ไข ระบบฐานข้อมูล ซอฟแวร์ MySQL
Enterprise Edition
4. สารองข้อมูลจากฐานข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี โดยการกาหนดตาราง การสารองข้อมูลประจา
สัปดาห์ ตลอด 1 ปี เพื่อทาการสารองข้อมูลฐานข้อมูล
ดังต่อไปนี้
- สารองฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ
- สารองฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ/ลูกหนี้
- สารองฐานข้อมูลการรับชาระเงินที่เชื่อมโยงกับระบบ
Bill-Payment
5. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โปรแกรม MySQL Enterprise Edition ที่เป็นตัวบริการ
ฐ า น ข้ อ มู ล ใ ห้ ส า ม า ร ถ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย
- ฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ
- ฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ/ลูกหนี้
- ฐานข้อมูลการรับชาระเงินที่เชื่อมโยงกับระบบ BillPayment
5.2 ดูแลและแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
1. ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ปรั บ ปรุ งระบบความปลอดภั ยให้กั บระบบจัดการ
เนื้อหา (Content Management System : CMS)
6. ผู้ใช้งานได้ใช้งานระบบและประเมินผลการใช้งาน
เพื่อนามาพัฒนางานในปีต่อไป
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ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ดาเนินการ : ส่วนกลาง
เป้าหมาย จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1. โปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จานวน 1 โปรแกรม
2. เว๊บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 1
เว็บไซต์
3. ฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมใช้งาน
จานวน 3 ฐานข้อมูล (ฐานข้อมูลทะเบียนโครงาร/
ลูกหนี้ ฐานข้อมูลสมาชิก และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ
ระบบ Bill Payment)
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
1. เพื่อกาหนดแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา 1. จัดทาโครงการขออนุมัติโครงการ
ยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง
2. จัดทาหลักสูตร/ประสานสถานที่ดาเนินการ/คัดเลือก
บทบาทสตรี
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มเป้าหมาย/ประสานวิทยากร
2. เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการกองทุนพัฒนา
3. ขออนุมัติดาเนินการ/จัดทากาหนดการ
บทบาทสตรีประจาปี พ.ศ. 2564
4. แจ้ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย/เตรี ย มเอกสารประกอบการ
ประชุม,แบบประเมินผลโครงการ
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
6. ประเมินผลการดาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร
8. นาเสนอร่างยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปี
พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
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ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทา
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2564
เชิงคุณภาพ
1. กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี มี แ ผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่
ผ่ า นการทบทวนแล้วมากาหนดนโยบาย
ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาสตรี ไปใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 55 คน ประกอบด้วย
1. หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ./นว.พช. จานวน 30 คน
2. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ./อกส.กทม. จานวน 8 คน
3. ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กร จานวน 4 คน
4. เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่วนกลาง
จานวน 9 คน
5. เจ้าหน้าที่สานัก/กอง/ศูนย์ กรมการพัฒนาชุ ม ชน
จานวน 4 คน
1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
1. จัดทาโครงการ กาหนดการประชุม ฯ ดาเนินการขอ
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 – 2564 และ อนุมัติโครงการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2. ประสานสถานที่ดาเนินการ / ประสานวิทยากร
เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุม/จัดทาแบบ
บัญชี 2564
ประเมินผลโครงการ
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรของ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคน 3. ขออนุมัติดาเนินการ / แจ้งกลุ่มเป้าหมาย /จัดเตรียมวัสดุ
เก่ง ดี มีความสุข และมีความรักความผูกพัน อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม
ต่อองค์กร
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงาน
5. ดาเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ โดยบรรยายให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ฝึกปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ
6. ประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิน้ โครงการ
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ตัวชี้วัดโครงการ
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีแผนปฏิบัติ
การกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2564

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณมีแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บรรลุสาเร็จตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บุคลากรของสานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคนเก่ง ดี
ความสุข และมีความรักความผูกพันต่อ
องค์กร และสามารถขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล บรรลุตัวชี้วัด
ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร

4. โครงการศึกษาผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหลังการควบรวมกองทุน

1. ประเมินผลความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 70 คน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพนักงาน
กองทุนฯ จังหวัด รวม 20 คน
2. ข้าราชการ พนักงานกองทุน และลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนกลางและกทม. รวม 44 คน
3. เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนา
ชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวม 6 คน
1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
3. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด/ระดับตาบล
4. อาสาสมัครผู้ประสานงานสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
5. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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มีผลการวิจัยทีส่ ามารถนาข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุน
บุคลากรในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาท
พัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจ
สตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. เพื่อให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จัดทาโครงการ กาหนดการประชุมฯ ดาเนินการขอ
อนุมัติโครงการ
2. ประสานสถานที่ ด าเนิ น การ/ประสานวิ ท ยากร/
เตรียมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุม/จัดทาแบบ
ประเมินผลโครงการ
3. ขออนุมัติดาเนินการ/แจ้งกลุ่มเป้าหมาย/จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม
4. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงาน
5. ดาเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ โดยบรรยายให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ฝึกปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ
6. ประเมินผลการดาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
7. รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ตามโครงการเสนอผู้บริหาร

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านาการเงินการคลัง
การบัญชีและพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนฯ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินทุน
หมุนเวียนในภาพรวมไม่น้อยกว่า 4.000

ดาเนินการ : ส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 291 คน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
(ที่รับผิดชอบกองทุนฯ) รวม 77 คน
2. พนักงานกองทุนฯ 76 จังหวัด รวม 193 คน
3. พนักงานกองทุนกรุงเทพมหานคร รวม 5 คน
4. พนักงานกองทุน/ลูกจ้างชั่วคราวส่วนกลาง รวม 16
คน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

6. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อและวีดีทัศน์และเผยแพร่
ออนไลน์ (Online) กลุม่ อาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสาเร็จ 30 ตอน
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ จัดทาเผยแพร่โฆษณาการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน
2. เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสตรีในการดาเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาสตรีให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ดาเนินการจ้างบริษัทเอกชนเพื่อออกแบบและจัดทาสื่อ
ออนไลน์ (online) เผยแพร่ กลุ่ มอาชี พสมาชิ กกองทุ น
พั ฒนาบทบาทสตรี ที่ ประสบความส าเร็ จ โฆษณาการ
ด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี โดย
ดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อนามาจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
2. ก าหนดกรอบเนื้ อ หาของงานตามภารกิจ งานเพื่อ
ประชาสัม พัน ธ์ การดาเนิน งานกองทุ นพั ฒ นาบทบาท
สตรี
3. กาหนดรูปแบบและสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. ออกแบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ให้ เ หมาะสมกั บ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
5. ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 โดย
5.1 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าขอบเขต
รายละเอียดของงาน (TOR)
5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง
5.3 นาเสนอขอความเห็นชอบขอบเขตรายละเอียดของ
งาน (TOR) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5.4 นาเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง
5.5 นาเสนอขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบฯ พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6. ดาเนินการตามสัญญาจ้างฯ

เชิงปริมาณ
1. มีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบาทบาทสตรี
2. มีสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่าน
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ประสบความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมสี มาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

7. บริหารโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
8. จัดทารายงานผล/การประเมินผลโครงการเสริมสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ด้ ว ยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
9. นารายงานเสนอผู้บริหาร
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
7. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

1. เพื่อให้จังหวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชนครอบคุมทั้งจังหวัด
2. เพื่อให้จังหวัดมีสื่อเผยแพร่การดาเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น

1. ส่วนกลางขออนุมัติโครงการ
2. ส่วนกลางของอนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
3. ส่วนกลางดาเนินงานตามโครงการ
4. ส่วนกลางสรุป ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ
ดาเนินการ : ส่วนกลาง
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เชิงปริมาณ
1. จังหวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาบาทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชนในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม
2. จังหวัดมีสื่อเผยแพร่การดาเนินงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขนึ้
เชิงคุณภาพ
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมสี มาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น
3. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทตรีให้
เป็นที่รู้จักของสาธารณชนครอบคลุมทั้งพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสื่อเผยแพร่การ
ดาเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น

1. กรุ ง เทพมหานคร จั ด สรรงบประมาณให้ กั บ
กรุงเทพมหานคร
2. กรุงเทพมหานครขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
ผลิ ต สื่ อ ประชาสั มพั น ธ์ ก ารดาเนิ น งานกองทุ น พั ฒนา
บทบาทสตรี
3. กรุ ง เทพมหานครพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและก าหนด
รูปแบบของสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. กรุ งเทพมหานครออกแบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
5. กรุ ง เทพมหานครด าเนิ น การโครงการผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ.2560 และ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
6. ดาเนินการตามสัญญาจ้างฯ
7. ด าเนิ น การโครงการผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7.1 กองทุนฯ พิจารณาคัดเลือกประเภทของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- จุลสารประชาสัมพันธ์
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- นิทรรศการ

เชิงปริมาณ
1. กรุงเทพมหานครมีสื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชนในระดับพื้นที่ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. กรุงเทพมหานครมีสื่อเผยแพร่การ
ดาเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ให้ดีขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมสี มาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น
3. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนมากขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- การจั ด เสวนาเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ
- สื่อวีดีทัศน์
- สปอตวิทยุ ฯลฯ
7.2 กรุงเทพมหานครกาหนดรูปแบบของสื่อตาม
ประเภทเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7.3 กรุงเทพมหานครออกแบบการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
กรอบการจั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก องทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี
- การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารโครงการ การบริ ห าร
สัญญา และการบริหารหนี้
- การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
- การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ประเภทเงินทุนอุดหนุน
- กลุ่ ม อาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ที่
ดาเนินการประสบความสาเร็จ
- การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสมาชิ กกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพื่อสตรีในชุมชน
- กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กองทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
- การชาระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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โครงการ/กิจกรรม

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้
ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

8. กรุงเทพมหานครจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
ผลิ ต สื่ อ ประชาสั มพั น ธ์ ก ารดาเนิ น งานกองทุ น พั ฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
9. กรุงเทพมหานครรายงานผลการดาเนิน งาน
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครพร้อมตัว อย่า ง
สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูป แบบไฟล์ ส่งกรม
หลังดาเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้น
โครงการ
1. เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ 1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณ และ
ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ แนวทางการดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
2. เพื่อให้สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
สตรีสามารถบริหารจัดการหนี้คา้ งชาระ
2. จั งหวั ด และกรุ งเทพมหานคร ขออนุ มั ติ โ ครงการ
เป็นไปตามเงื่อนไขตัวชี้วัดการประเมินผลทุน ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระกองทุน
หมุนเวียน ประจาปีบญ
ั ชี 2562 ที่
พั ฒ นาบทบาทสตรี และขออนุ มั ติ ด าเนิ น งานตาม
กรมบัญชีกลางกาหนด
โครงการประชุ ม เชิ งปฏิบัติ การบริ หารจัด การหนี้ค้าง
ชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ
บริหารจัดการหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประสานกับสถาบัน
การเงินในจังหวัด จัดเตรียมหลักสูตร ประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย/วิทยากร/การจัดเตรียมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
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เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบริหาร
จัดการหนี้คา้ งชาระกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนี้ค้างชาระ
ในภาพรวมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ลดลง ร้อยละ 35

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
5. จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ด าเนิ น งานตาม
โครงการประชุ ม เชิ งปฏิบัติ การบริ หารจัด การหนี้ค้าง
ชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระยะเวลาดาเนินการ
1 วัน
ดาเนินการ : ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน 8,070 คน ประกอบด้วย
1. จังหวัดขนาดเล็ก จานวน 34 จังหวัด ๆ ละ 1 รุ่น
รุ่นละ 85 คน
2. จังหวัดขนาดกลาง จานวน 22 จังหวัด ๆ ละ 1 รุ่น
รุ่นละ 105 คน
3. จังหวัดขนาดใหญ่ จานวน 21 จังหวัด ๆ ละ 1 รุ่น
รุ่นละ 155 คน
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