แผนการดาเนินงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัตปิ ระมาณการรายจ่ าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 2,214,346,200 บาท

งบบริหาร

เงินอุดหนุน

เงินทุนหมุนเวียน

งบประมาณ
441,346,200 บาท

งบประมาณ
295,000,000 บาท
จังหวัดเล็ก 3 ล้านบาท
จังหวัดกลาง 4 ล้านบาท
จังหวัดใหญ่ 5 ล้านบาท

งบประมาณ
1,478,000,000 บาท
จังหวัดเล็ก 12 ล้านบาท
จังหวัดกลาง 20 ล้านบาท
จังหวัดใหญ่ 30 ล้านบาท

1.งบบุคลากร 46,874,400 บ.
2.งบดาเนินงาน 383,413,100 บ.
3.งบลงทุน
11,058,700 บ.

แผนการดาเนินงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งบบริหาร 183,451,000 บ.
แยกเป็ น
- งบบุคลากร 11,718,600 บ.
(สกส.)
- งบดาเนินงาน 126,514,900 บ.
(สกส./อกส.จ./อกส.กทม.)
- งบลงทุน 10,061,700 บ.
(สกส./อกส.จ)
เงินอุดหนุน 88,500,000 บ.
(อกส.จ./อกส.กทม.)
เงินทุนหมุนเวียน 443,400,000บ.
(อกส.จ./อกส.กทม.)

งบบริหาร 136,294,370 บ.
แยกเป็ น
- งบบุคลากร 11,718,600 บ.
(สกส.)
- งบดาเนินงาน 124,075,770 บ.
(สกส./อกส.จ./อกส.กทม.)
- งบลงทุน
500,000 บ.
(สกส.)
เงินอุดหนุน 118,000,000 บ.
(อกส.จ./อกส.กทม.)
เงินทุนหมุนเวียน 591,200,000บ.
(อกส.จ./อกส.กทม.)

งบบริหาร 98,588,910 บ.
แยกเป็ น
- งบบุคลากร 11,718,600 บ.
(สกส.)
- งบดาเนินงาน 86,870,310บ.
(สกส./อกส.จ./อกส.กทม.)
- งบลงทุน
- บ.

งบบริหาร 68,229,670 บ.
แยกเป็ น
- งบบุคลากร 11,718,600 บ.
(สกส.)
- งบดาเนินงาน 56,511,070 บ.
(สกส./อกส.จ./อกส.กทม.)
- งบลงทุน
- บ.

เป้ าหมายการใช้ จ่ายสะสม
ร้ อยละ 32

เป้ าหมายการใช้ จ่ายสะสม
ร้ อยละ 70

เป้ าหมายการใช้ จ่ายสะสม
ร้ อยละ 98

เงินอุดหนุน 88,500,000 บ. เงินอุดหนุน
- บ.
(อกส.จ./อกส.กทม.)
(อกส.จ./อกส.กทม.)
เงินทุนหมุนเวียน 443,400,000บ. เงินทุนหมุนเวียน
- บ.
(อกส.จ./อกส.กทม.)
(อกส.จ./อกส.กทม.)
เป้ าหมายการใช้ จ่ายสะสม
ร้ อยละ 100

การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ 2,214,346,200 บ. (งบบุคลากร 46,874,400 บ. งบดาเนินงาน 383,413,100 บ. งบลงทุน 11,058,700 บ. เงินอุดหนุน 295,000,000 บ. เงินทุนหมุนเวียน 1,478,000,000 บ.)

พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี
และเครือข่ายสตรี

ส่งเสริมอาชีพและ
รายได้สตรี

เชื่อมโยงการบริหาร
ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายอาชีพระดับ จว./กทม.
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพระดับอาเภอ
(878 อาเภอ 36,876 คน)
3.เพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานขับเคลื่อน
กองทุนฯตาบล/เทศบาลและอาสาสมัคร
ผู้ประสานงานกองทุนฯในการขับเคลื่อน
กองทุนฯ (878 อาเภอ 89,411 คน)
4.สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบทบาท
ศักยภาพสตรี (295 ลบ./1,475โครงการ)
5.ส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
(way of life) (76 จว.+กทม.)
6.คัดเลือกกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
การพัฒนาศักยภาพสตรีดีเด่น จว./กทม.
(76 จว.+กทม.)
7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนฯ

1.สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานกองทุนฯ
แก่สตรี กลุ่มองค์กรสตรี ผู้นาชุมชน และในโรงเรียน
มัธยม มหาวิทยาลัย โรงงาน ฯลฯ (76 จว.+กทม.)
2.ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโทรทัศน์ ชุดนิทรรศการ สื่อonline
๓.เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์โดยจัดทาเว็บไซต์/
กระดานสินค้าขายสินค้าออนไลน์ให้แก่สตรีและกลุ่ม
องค์กรสตรี
๔.เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านตลาดประชารัฐ
(76 จว.+กทม.)
5.รับสมัครสมาชิกกองทุนฯ สมัครด้วยตนเองได้ที่
สานักงานกองทุนฯ หรือสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.womenfund.in.th (1,400,000 คน)
6.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ
(1,478 ลบ./7,390 โครงการ)
7.เสริมสร้างวินัยทางการเงินเพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้
แก่ครอบครัว

1.จัดทาฐานข้อมูลภาคีการพัฒนาสตรี
(76 จว.+กทม.)
2.จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างภาคีการพัฒนาสตรี(MOU)
3.เพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานเครือข่าย
กองทุนฯระดับภาค (4 ภาค 244 คน)
4.เพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานเครือข่าย
กองทุนฯระดับประเทศ (158 คน)
5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนฯ กทม. (6 รุ่น 665 คน)
6.เชื่อมโยงการสนับสนุนกองทุนฯให้กับ
ครัวเรือนสัมมาชีพ กลุ่ม OTOP และ
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด

เสริมสร้างสมรรถนะ
กลไกการบริหารงาน
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (12 ครั้ง/ปี)
2.ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯระดับ
จว./กทม. (12 ครั้ง/ปี)
3.ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนฯระดับอาเภอ (8 ครั้ง/ปี)
4.อบรมให้ความรู้ในด้านกฎหมายและจัดทาคู่มือการ
ดาเนินคดีกองทุนฯแก่คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่
5.อบรมให้ความรู้ในเรื่องการคลังและการบัญชีแก่
เจ้าหน้าที่การเงิน (166 คน)
6.ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2561-2564
7.บริหารจัดการหนี้กองทุนฯที่ค้างชาระ
8.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ปี 2561-2564
9.กากับติดตามวางระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง
10.การสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานกองทุนฯ
ประจาปี 2561
11.การประเมินผลกองทุนฯ4 ด้าน 11 ตัวชี้วัดของ
กรมบัญชีกลาง ประจาปี 2561

เป้าหมาย
สตรี
เข้มแข็ง
เป็นพลัง
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ฐานราก
เข้มแข็ง
และมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีบัญชี 2561
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การดาเนินงาน

เป้าหมายปี 2560

เป้าหมายปี 2561

3,400,000 คน

1,5000,000 คน

1.

จานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น
(คิดจากร้อยละ 20 ของสตรีเป้าหมายที่ยังไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ)

2.

ร้อยละของการชาระคืนเงินกูย้ ืมทุนหมุนเวียนตามสัญญาในรอบปีบัญชีปัจจุบัน

100 %

100 %

3.

ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ

100 %

100 %

4.

ร้อยละของเบิกจ่ายเงินตามแบบที่ได้รับอนุมัติ

100 %

100 %

5.

ร้อยละของเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน

100 %

100 %

6.

ร้อยละของเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

100 %

100 %

7.

ร้อยละของเบิกจ่ายเงินลงทุน

100 %

100 %

8.

ความสามารถในการจัดทาข้อมูลทางการเงินของจังหวัด / กทม.

100 %

100 %

Road Map

การบริหารจัดการหนี้
กองทุนได้ ร้อยละ 80
ติดตามและสนับสนุน
งานกองทุนฯ

กากับดูแลการบริ หาร
จัดการหนี้
สร้างความรู ้ ความเข้าใจ

ฐานข้อมูลสมาชิกลูกหนี้
สกส./จังหวัด/อาเภอ
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จังหวัด/กรุงเทพฯ
(หน.กลุ่ม / พอ./นว.พช.
-ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน
-จัดทาฐานข้อมูลตามอายุความ จนท.กองทุน/ผู้เกี่ยวข้อง)
-คู่มือ/แนวทาง ตามข้อกฎหมาย
คงเหลือ
-เผยแพร่ให้ความรู้ตามสื่อต่าง ๆ
-เร่งรัดการบริหารจัดการหนี้
ครบอายุความ 2561
-รายงานกรมฯ

พย-ธค 60

-จังหวัดดาเนินการบริหาร
จัดการหนี้ เช่น ดาเนินคดี
ปรับ/รับสภาพหนี้
-รายงานกรมการพัฒนา
ชุมชน

-นิติกร สกส. คณะทางาน
ติดตามหนี้จังหวัด/อาเภอ
ติดตามและให้คาปรึกษา
ข้อกฎหมาย
-ขอความร่วมมือสานักผู้ตรวจ
ราชการกรมฯ
ติดตามงานในพื้นที่

กพ-กค
6160 – ก.ย. 61
ธ.ค.

การวิเคราะห์และ
ประเมินผล
รวบรวมผลการดาเนิน
งานเสนอ
-เสนอผู้บริหารกรมฯ
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

