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 สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2560 -2564  ข้ึน

โดยไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานยกร่างยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี  จดัทาํร่างยุทธศาสตร์กองทุนฯ และจดัประชุม 

เชิงปฏิบติัการจดัทาํร่างยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี  กรมการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2560 -2564  ซ่ึงมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

งานพฒันาบทบาทสตรี เขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารกรมการพฒันาชุมชน  ผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี  ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ผูแ้ทนสํานักงานกรุงเทพมหานคร  

ผูแ้ทนบริษทั รักลูก กรุ๊ป คณะทาํงานยกร่างยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัทาํร่างยุทธศาสตร์กองทุนฯ  และ

เจา้หน้าท่ีสาํนักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยมีอาจารยจ์ากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นท่ีปรึกษา  และนาํเสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุน  เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

พ.ศ. 2560 -2564 ฉบบัน้ี 

 สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี จึงไดจ้ดัทาํเล่มแผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 -2564  

เ พ่ือใช้เ ป็นแนวทางในการดํา เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์  

“เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  และผลการ

ดาํเนินงานก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงต่อสตรีทุกระดบั ต่อไป 

 

                                                                                          สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

                                                                                            ตุลาคม  2559 

คาํนํา 
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                   (1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเขา้ถึงแหล่งเงินทุน

สาํหรับการลงทุนเพื่อพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้หรือเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจ

ใหแ้ก่สตรีและองคก์รของสตรี  

  (2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี   

ในการเฝ้าระวงัดูแลและแกไ้ขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของสตรี นําไปสู่ 

การสร้างสวสัดิภาพ หรือสวสัดิการเพื่อคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของสตรีและผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ ในสังคม 

 (3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมในการพฒันาบทบาทสตรี 

การสร้างภาวะผูน้ํา การพฒันาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้นสังคมให้แก่สตรีและ

องคก์รของสตรี 

 (4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาสตรี

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

วตัถุประสงค์ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

ทีม่า : - พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ.2558  มาตรา 39 การรวมทุนหมุนเวยีน ใหก้ระทาํไดเ้ม่ือทุนหมุนเวยีนท่ีจะรวมกนันั้นมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัหรือ     

                สามารถดาํเนินการร่วมกนัได ้ และจะตอ้งไม่มีผลเป็นการขยายวตัถุประสงคเ์กินกวา่วตัถุประสงคเ์ดิมของทุนหมุนเวยีนท่ีนาํมารวมกนั  

            -  พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  งบประมาณ พ.ศ. 2559  (ฉบบัท่ี ๓ งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (เล่มท่ี 13) ) 

            -  ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี วา่ดว้ยการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559  ขอ้ 5 ) 



อาํนาจหน้าที ่

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
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คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  มอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปนี ้

1. กาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ  และแนวทางในการบริหารกองทุน 

    ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

2. พิจารณาอนุมติัแผนการดาํเนินงานประจาํปี 

3. กาํหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การเงิน การพสัดุ ตลอดจนการ 

    กาํหนด ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุน  

   ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

4. กาํกบัดูแลการบริหารจดัการ  และติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

    ของกองทุน 

5. แต่งตั้งผูอ้าํนวยการ 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการ 

    บริหารมอบหมาย 

อาํนาจหน้าที ่

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

ทีม่า : ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี วา่ดว้ยการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2559  ขอ้ 9  



โครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

ผู้อาํนวยการ 

สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

สํานักงานเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั 

กลุ่มอาํนวยการ 

งานอาํนวยการ

และบริหารทั่วไป 

งานยุทธศาสตร์ 

แผนงานและโครงการ 

งานพฒันาระบบ 

เทคโนโลย ี

งานเครือข่าย

สัมพนัธ์ 

งานส่งเสริมและ 

พฒันาศักยภาพ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน กลุ่มกฎหมาย 

งานการเงิน 

และบัญชี 
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คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

สํานักงานกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี (สกส.) 



        1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี      

        2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

           ฉบับที ่12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

        3. แผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

            และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 

        4. ยุทธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน  พ.ศ. 2560 -2564 
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ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่มลํา้ในสังคม
เป้าหมายที ่๑ ลดปัญหาความเหลือ่มลํา้ด้านรายได้ของกลุ่มคนทีม่ฐีานะทาง 

                      เศรษฐกจิสังคมทีแ่ตกต่างกนั และแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าหมายที ่๒ เพิม่ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากให้มคีวามเข้มแขง็ เพือ่ให้ 

                 ชุมชนพึง่พาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากขึน้ 

กรมการพฒันาชุมชน 

วสัิยทัศน์ “ เศรษฐกจิฐานรากมัน่คงและชุมชนพึง่ตนเองได้ภายในปี 2564 ” 

ยุทธศาสตร์ที ่1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึง่ตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2. ส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากให้ขยายตัว 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มปีระสิทธิภาพและมธีรรมาภิบาล 

แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที ่

  1 . ปรับเปลีย่นเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาค 

        เท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิชาย 

 2. เสริมพลงัและเพิม่อาํนาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ 

 4.  กาํหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกนัช่วยเหลอืและเยยีวยา 

 5.  สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพฒันาสตรี 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ 

                ความเท่าเทียมกนัทางสังคม 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี             ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที ่       ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลกัธรรมาภิบาล 



จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. กองทุนคดิดอกเบีย้เงนิกู้ตํ่ากว่ากองทุนอืน่ๆ  
ที่มวีตัถุประสงค์คล้ายกนั 

2. กองทุนมเีป้าหมายชัดเจน ที่มุ่งสร้างโอกาส 

    ให้สตรี/กลุ่มสตรีด้อยโอกาส พฒันาศักยภาพ 

    ในการดาํรงชีวติและแก้ปัญหาสตรี/ชุมชน 

3.  คณะทํางานระดบัตําบล /เขตใน กทม. เป็นกลไก  

      สําคญัในกระบวนการบริหารกองทุน ในพืน้ที่  

4.  ข้อบังคบัในการขบัเคลือ่นกองทุน ที่มุ่งให้ 

     ทุกภาคส่วนเกดิกระบวนการแบบมส่ีวนร่วม 

5.  กระบวนงานในพืน้ที่เน้นกระบวนการแบบม ี

    ส่วนร่วมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 

    ของพืน้ที่ได้ 

1. สํานักงานขาดบุคลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญ 

    ด้านการเงนิและบญัชี การจัดการข้อมูล 

    สารสนเทศ  นิติกร ทั้งในส่วนกลางและในพืน้ที ่

2.  การบริหารกองทุนมรีะบบการจัดการข้อมูล 

     ข่าวสาร  ระบบการเงนิ งบประมาณ และระบบ 

     การตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผล  

     ทีม่ปีระสิทธิภาพน้อย 

3. การส่ือสารสร้างความเข้าใจในระเบยีบและ

แนวทางปฏิบตัิของกองทุนให้แก่หน่วยงาน ในพืน้ที ่ 

สมาชิกสตรี กลุ่มสตรีทีด้่อยโอกาสมปีระสิทธิภาพน้อย 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
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โอกาส อุปสรรค 

1. กระแสการตื่นตัวให้สตรีมบีทบาทนําใน 

      ระดบัประเทศภูมภิาค  และระดบั โลก 

2. สตรีและกลุ่มสตรีทีด้่อยโอกาสทีม่ศัีกยภาพ  มคีวาม

ต้องการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของภาครัฐเพิม่ขึน้ 

3. ปัญหาด้านความเหลีอ่มลํา้  การละเมดิสิทธิ 

    ของสตรีมคีวามรุนแรง จึงต้องการสนับสนุน 

    เงนิทุนจากรัฐในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

4. พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวยีนทาํให้กองทุนม ี

     แนวทางการบริหารทีชั่ดเจน 

5. มหีน่วยงานภาคทีีส่นใจพร้อมให้การสนับสนุน 

 

 1. กองทุนฯ เป็นกองทุนใหม่  ทําให้การกาํหนด  

    หลกัเกณฑ์ กลไกการบริหารงาน  

      ยงัไม่สมบูรณ์ 

2.  ระเบียบปฏิบัติของทางราชการมกีารควบคุม 

     มากกว่าการส่งเสริมสนับสนุน ทําให้การ 

     บริหารกองทุนในพืน้ที่ขาดความคล่องตัว 

3. หน่วยงานในพืน้ที่ยงัให้ความสําคญักบั 

     การพฒันาอาชีพและพฒันาบทบาทสตรีน้อย 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
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แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

พ.ศ. 2560 - 2564 
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มติิประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

มติิคุณภาพการให้บริการ 

มติิประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

มิตกิารพฒันาองค์การ 

                            แผนทียุ่ทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.  2560-2564 

สตรี  องค์กรสตรี องค์กรสตรี  และเครือข่ายสตรี 

“ เป็นแหล่งทุนในการพฒันาสตรีเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากเข้มแขง็และมคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้” 

Page  10  เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ  ตามหลกัธรรมาภบิาล 

สตรีเข้มแข็งเป็นพลงัขับเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากเข้มแข็ง 

และมคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้ 

การบริหารกองทุนมปีระสิทธิภาพ 

 เสริมสร้างอาชีพและรายได้  

แก่สตรี 
ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย 

ในการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่าย 

ในพืน้ที่ 

สตรีมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้ สตรีมีรายได้เพิม่ขึน้ เครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเข้มแขง็ 

เครือข่ายในพืน้ที ่



แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ             1.2 พฒันากลุ่มอาชีพสตรี 

1.3 เพิม่ช่องทางการตลาด                                 1.4 การส่ือสารสร้างการรับรู้เพือ่ความยัง่ยนื 

2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย 

    ในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2.1 พฒันาศักยภาพสตรี                                   2.2 สร้างและพฒันาเครือข่ายสตรี 

2.3 ขบัเคลือ่นการพฒันาคุณภาพชีวติสตรี 

3. การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที่ 3.1 สร้างภาคคีวามร่วมมอื                              3.2 พฒันาองค์ความรู้เครือข่าย 

3.3  กจิกรรมเครือข่าย 

4. เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ   

    ตามหลกัธรรมาภบิาล 

4.1 พฒันาสมรรถนะบุคลากรในการขบัเคลือ่นกองทุนฯ 

4.2 พฒันาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลย ี

4.3 พฒันาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

 

 

วสัิยทศัน์  : “ เป็นแหล่งทุนในการพฒันาสตรีเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากเข้มแขง็และมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้” 

   

 

พนัธกจิ 
1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีสําหรับการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ 

2. จัดสรรเงินทุนในการพฒันาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นําและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน 

3. บริหารกองทุนให้มคีวามมัน่คง ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมายหลกั :  สตรีเข้มแขง็เป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก เข้มแขง็และมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์  

  กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที ่

ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ   

                          ตามหลกัธรรมาภบิาล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 

เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1   เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 
 

สตรีมีรายได้ 

เพิม่ขึน้ 
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1. จาํนวน

โครงการที่

กองทุนพฒันา

บทบาทสตรี

อนุมัตไิด้รับการ

ส่งเสริมอาชีพ

และเครือข่าย

อาชีพ 

2. จาํนวนกลุ่ม

อาชีพสตรีได้รับ

การพฒันา  

ตวัช้ีวดั 

การเข้าถงึปัจจยัการ

ประกอบอาชีพ 

พฒันากลุ่ม

อาชีพสตรี 

เพิม่ช่องทาง

การตลาด 

การส่ือสารสร้างการ

รับรู้เพือ่ความยัง่ยนื 

 

 

 

กล
ยุท

ธ์ 
 แ

ผน
งา

น
/โค

รง
กา

ร 
 

 

 

 

1. ส่ือสารสร้างความ

ภาคภูมใิจของสตรี 

2. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

3. เชิดชูเกยีรตสิตรีดเีด่น 

4. ขยายผลอาชีพสตรีดเีด่น 

5. สร้างความเข้าใจ สร้าง

กระบวนการมส่ีวนร่วม 

6. ส่งเสริมสตรีให้เป็นพลงั

เผยแพร่ หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

7.   สร้างความรู้สึกการเป็น

เจ้าของกองทุนฯ ร่วมกนั 

 

 

แผนงานฐานข้อมูลและ

ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน

การตลาด 

1. จัดทาํฐานข้อมูลการตลาด 

    ภายในและภายนอกชุมชน 

2. ส่งเสริมองค์ความรู้ 

    ด้านการตลาด 

แผนงานส่งเสริมการตลาด 

3. ส่งเสริมตลาด online 

4. สร้างตลาดร้านสะดวกซ้ือ 

5. สร้างนักธุรกจิสตรีรุ่นใหม่ 

6. พฒันานักส่งเสริม

การตลาดเยาวสตรีและสตรี 

7. จัดแสดงมหกรรมสินค้า   

   กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

แผนงานการพฒันากลุ่มอาชีพสตรี 

1. พฒันาและขึน้ทะเบียนกลุ่มอาชีพกองทุนฯ 

2. ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพสตรี 

3. ยกระดบักลุ่มอาชีพ เข้าสู่  มชช. 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

แผนงานการสร้างมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์กลุ่มอาชีพ 

5. ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพฒันา  

    ผลติภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี 

6. ส่งเสริมผลติภณัฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

7. พฒันาผลติภัณฑ์ตามแนวทาง 4P 

แผนงานพฒันากลุ่มอาชีพสู่สัมมาชีพ 

8. ทําความร่วมมือกบับริษัทประชารัฐ  

    รักสามัคคีจํากดัขับเคลือ่นการ 

    ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพสตรี 

9. เสริมสร้างค่านิยมใหม่ในการประกอบ  

     สัมมาชีพ 

10. พฒันากลุ่มสัมมาชีพสตรีสู่ OTOP 

11. เชิดชูเกยีรติสัมมาชีพสตรีดเีด่น 

12.  start up  สัมมาชีพสตรี  

   (ส่งเสริมสัมมาชีพท่ีใช้องค์ความรู้สู่  

   นวัตกรรมใหม่) 

 

แผนงานการเข้าถึงแหล่งทุน 

1. ส่งเสริมแหล่งทุน ในการ

ประกอบ อาชีพ 

2. เพิม่ช่องทางการเข้าถึงปัจจยั

การ ประกอบอาชีพ 

3. เพิม่ทุนให้เพยีงพอ 

4. พฒันาทุนให้เอือ้ต่อนโยบายรัฐบาล 

แผนงานการสร้างองค์ความรู้ 

5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสตรี 

6. ส่งเสริมการสร้างและพฒันา  

    องค์ความรู้และภูมปัิญญาใน  

   การประกอบอาชีพของสตรี 

7. จดัคาราวานกองทุนฯ เคลือ่นที ่

8. พฒันาเทคนคิการให้เงนิกู้ 

ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายอาชีพ

และผลติภัณฑ์ 

แผนงานการบริหารจดัการ 

9. ส่งเสริมการจดัทาํแผนพฒันา 

   อาชีพของชุมชน 

10. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ 

    ในการดาํเนินงานกองทุนกบั 

   กลุ่มสตรี 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 

ง 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
 

ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพฒันา

คุณภาพชีวติ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ผู้รับผดิชอบหลกั : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 

ผู้มส่ีวนร่วม : ภาคกีารพฒันาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม 

ผู้ปฏบิัต ิ: สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./ 

                 อกส.อ./คณะทาํงานฯทุกระดบั 

พฒันาศักยภาพสตรี 

กล
ยุท

ธ์ ขบัเคลือ่นการพฒันา

คุณภาพชีวติสตรี 

 แ
ผน

งา
น

/โ
คร

งก
าร

  

สตรี  

มคุีณภาพชีวติ 

ทีด่ขีึน้ 
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1. พฒันาสตรีให้มภีาวะผู้นําและ  

      ความสามารถในการบริหารงาน 

 2. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง  

      เศรษฐกจิ สังคม การปกครองและ 

      ส่ิงแวดล้อม 

3. สร้างผู้นําสตรีรุ่นใหม่ 

4. เสริมสร้างความเข้มแขง็ของสมาชิก  

    กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

5. ส่งเสริมผู้นําสตรีสู่ระบบมาตรฐาน 

    งานชุมชน (มชช.) 

6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

7. ยกย่อง ชมเชย ผู้นําสตรีดเีด่น 

8. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาบทบาทสตรี 

9. ส่งเสริมการจดัองค์ความรู้และนวตักรรม 

     ในการพฒันาคุณภาพชีวติสตรี 

10. ส่งเสริมผู้นําสตรีในการพฒันา  

    ศักยภาพการบริหารจดัการและ 

    พฒันาคุณภาพชีวติ 

1. ส่งเสริมการจดัทาํแผนพฒันาสตรีและ  

    สนับสนุนกจิกรรมตามแผนพฒันาสตรี 

2. ส่งเสริมพฒันายกระดบัศักยภาพสตรี 

3. ส่งเสริมสตรีกบัวถิีชีวติเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. สตรีเป็นแกนนําในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

    ครัวเรือน ตามเกณฑ์ จปฐ. 

5. ส่งเสริมองค์กรสตรี ในการดูแล แก้ปัญหา 

    สตรี เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

6. การจดัสวสัดกิาร และส่งเสริมสวสัดภิาพ 

    ของสตรี 

7. ส่งเสริมศูนย์ขับเคลือ่นกองทุนพฒันา 

    บทบาทสตรีทุกระดบั 

8. ส่งเสริมกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติสตรี 

9. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานพฒันา 

    คุณภาพชีวติสตรี 

จาํนวนผูน้าํสตรี

ไดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพในการ

บริหารจดัการและ

พฒันาคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวดั 

สร้างและพฒันา

เครือข่ายสตรี 

1. สร้างเครือข่ายกจิกรรมกองทุนพฒันา  

     บทบาทสตรี 

2. พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารงานของ 

     เครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

3. ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 

    ระหว่างเครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

4. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุน  

   พฒันาบทบาทสตรีให้มปีระสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมผู้นําสตรีและเครือข่ายฯ ในการเช่ือม 

    ประสานการทาํงานร่วมกบัองค์กรสตรีอืน่ 

    ในประเทศ 

6. ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัองค์กรสตรี 

    ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

7. เสริมสร้างความเข้มแขง็เครือข่ายกองทุน 

    พฒันาบทบาทสตรีระดบัภาค 

8. สร้างและพฒันาเครือข่ายสตรีและบทบาท 

    ของเครือข่ายสตรีต่อการพฒันาสังคม 

 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2 

ง 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3 

 

การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที ่
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที ่
ผู้รับผดิชอบหลกั : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 

ผู้มส่ีวนร่วม : ภาคกีารพฒันาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม 

ผู้ปฏบิัต ิ: สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./ 

                 อกส.อ./คณะทาํงานฯทุกระดบั 

สร้างภาค ี

ความร่วมมอื กล
ยุท

ธ์ ส่งเสริมกจิกรรม 

กลุ่มเครือข่าย 

 แ
ผน

งา
น

/โ
คร

งก
าร

  

เครือข่าย 

กองทุนพฒันา 

บทบาทสตรี 

เข้มแขง็ 
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1. จดัทาํฐานข้อมูลภาค ี

    การพฒันาด้านอาชีพและ 

    การพฒันาศักยภาพสตรี 

2. กาํหนดรูปแบบภาคคีวามร่วมมอื 

    และสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม 

3. จดักจิกรรมความร่วมมอื/ 

   ทาํ MOU /กจิกรรมสานสัมพนัธ์ 

4. กาํหนดรูปแบบกจิกรรมทีจ่ะ 

   ขบัเคลือ่นการพฒันาศักยภาพ  

   สตรี 

5. แสวงหาความร่วมมอืกบั  

ภาคกีารพฒันาในการแก้ไขปัญหา

และ พฒันาคุณภาพชีวติของสตรี 

 

1. ส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุน  

    กจิกรรมการพฒันาศักยภาพสตรี 

2. สนับสนุนองค์ความรู้ 

   การพฒันาอาชีพสตรี 

3. ส่งเสริมกจิกรรมการดาํเนินงาน 

   ของกลุ่มเครือข่ายในพืน้ที ่

4. จดักจิกรรมแสดงผลงานของ 

กองทุนฯ ร่วมกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที ่

5. สานสัมพนัธ์เครือข่าย อาชีพสตรี/สัมมาชีพ 

6. เช่ือมโยงตลาด OTOP  /แหล่งท่องเทีย่ว/  

    หมู่บ้าน  ovc /  ตลาดประชารัฐ 

7. ส่งเสริมความร่วมมอืด้าน   

    การตลาด กบั ประชารัฐ 

1. จํานวนผลติภัณฑ์

ของสตรีได้รับการ

พฒันาเป็น OTOP 

2. จํานวนกลุ่มของ

สมาชิกกองทุนทีม่ี

ภาคเีครือข่ายในพืน้ที่

ให้การสนับสนุน 

ตัวช้ีวดั 

พฒันาองค์ความรู้

เครือข่าย 

1. จัดทําทะเบียนเครือข่ายอาชีพ/ เครือข่าย 

  องค์ความรู้ในการพฒันาศักยภาพสตรีด้านต่าง ๆ  

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกนักบั   

     กลุ่มเครือข่ายในพืน้ท่ี 

3. พฒันาเครือข่ายองค์ความรู้ 

4. ส่งเสริมการจัดทําแผนการสนับสนุนงาน 

     กองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ายในพืน้ท่ี 

5. ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เครือข่ายอาชีพ 

   ในระดบัต่าง ๆ หรือ  KM สัญจร ร่วมกบักลุ่ม  

    เครือข่าย ในพืน้ท่ี 

6. พฒันาผลติภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กองทุน  

   พฒันาบทบาทสตรีตาม รูปแบบของ KBO 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพ ด้วย 

     องค์ความรู้และนวัตกรรม 

8. เพิม่ประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย 

    อาชีพสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

     ระดบัจังหวัด 

9. สร้างและพฒันาศูนย์เรียนรู้การพฒันาอาชีพ  

และพฒันาคุณภาพ ชีวิตต้นแบบในหมู่บ้าน/ชุมชน 

10. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ   

ตามหลกัธรรมาภบิาล 



พฒันาระบบการบริหาร

จดัการข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลย ี

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ  ตามหลกัธรรมาภบิาล 
ผู้รับผดิชอบหลกั : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 

ผู้มส่ีวนร่วม : ภาคกีารพฒันาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม 

ผู้ปฏบิัต ิ: สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./ 

                 อกส.อ./คณะทาํงานฯทุกระดบั 

พฒันาสมรรถนะ 

บุคลากรในการ 

ขบัเคลือ่นกองทุนฯ กล
ยุท

ธ์ พฒันาระบบและกลไก 

ในการบริหารจดัการ 

กองทุนฯ 

 แ
ผน

งา
น

/โ
คร

งก
าร

  

การบริหารกองทุน 

มีประสิทธิภาพ 
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แผนงานพฒันาศักยภาพบุคลากรในกองทุนฯ 

1. เพ่ิมศกัยภาพสมรรถนะของบุคลากรในองคก์ร    

   ให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

   การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   

   การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในระบบการ  

   ประเมินผลทุนหมุนเวียน ฯลฯ 

2. เพ่ิมพนูทกัษะในการดาํเนินงานดา้นการเงิน 

    และบญัชีกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

3. กิจกรรมสร้างสุขในองคก์ร 

4. เสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายแก่เจา้หนา้ท่ี 

5. ส่งเสริมการขบัเคล่ือนค่านิยมองคก์ารท่ีดี 

แผนงานพฒันาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อน

กองทุนฯ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขบัเคล่ือน 

     กองทุนฯ ของจงัหวดั/กทม. 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมคัรผูป้ระสานงาน  

     กองทุนฯชุมชนในพ้ืนท่ี กทม. /จงัหวดั ให้  

    สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ได ้

8. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติ ยกยอ่งผูมี้  

    ผลงานส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีใน กองทุนฯ 

แผนงานพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ 
1. พฒันาระบบฐานขอ้มูลสมาชิกกองทุน/ บุคลากร 

2. พฒันาระบบบญัชีกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ 

3. พฒันาคลงัขอ้มูลกลุ่มอาชีพของสมาชิก กองทุนฯ 

แผนงานพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สนับสนุนการบริหารกองทุน  
4. พฒันาเวบ็ไซต ์Helpdesk Online 

5. บาํรุงรักษาระเบียนทะเบียนลูกหน้ี (SARA) 

6. เช่ือมโยงทะเบียนราษฎร์และบตัรประชาชน 

7. พฒันาเวบ็ไซตก์องทุนพฒันาบทบาทสตรีใน 

    ส่วนกลางและจงัหวดั  

8. พฒันาระบบบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ 

9. พฒันาระบบงานสารบรรณดว้ยอิเล็กทรอนิกส์/ 

    สาํนกังานไร้กระดาษ 

10. ผลิตส่ือขอ้มูลความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพและ  

    ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์งานกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ 

11. สนบัสนุนการให้บริการขอ้มูล ข่าวสารกองทุนฯ  

     ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

12.สร้างและพฒันาเครือข่ายการใชป้ระโยชน์จาก 

      เทคโนโลยสีารสนเทศ 

13. พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรู้ 

     กองทุนฯ 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการ การเงิน การบญัชี    

    กองทุนฯ และสร้างความรู้ความเขา้ใจในการสอบทาน  

      และปรับปรุงรายงานทางการเงินแก่เจา้หนา้ท่ี 

2. สร้างและพฒันากลไกการบริหารจดัการติดตามหน้ี 

3. พฒันาระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน   

      การบริหารงานบุคคล และการบริหารความเส่ียง  ฯลฯ 

4. พฒันาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน   

5. ศึกษาวิจยัและพฒันากองทุนพฒันาสตรี 

6. ปรับปรุงและพฒันากฎหมายท่ีเอ้ือต่อการ 

   ดาํเนินงานกองทุนฯ 

7. ปรับปรุง โครงสร้าง  อตัรากาํลงั กองทุนพฒันา 

    บทบาทสตรี 

8.  สร้างคู่มือ ส่ือ สาํหรับการปฏิบติังานของบุคลากร  

   ในองคก์รและกลไกการขบัเคล่ือนกองทุนทุกระดบั 

9. สนบัสนุนเคร่ืองมือ ส่ือ ค่าใชจ่้าย วสัดุ อุปกรณ์  

    ระบบการทาํงาน คู่มือและสร้างทีมงาน สาํหรับการ 

    ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร 

10. การทบทวนยทุธศาสตร์กองทุนฯ ประจาํปี  

11. การเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 

 ค่าคะแนน 

ถ่วงนํา้หนัก 

การบริหารกองทุน 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามทีก่รมบัญชีกลาง

กาํหนด 

ตวัช้ีวดั 
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ตัวช้ีวดัผลผลติของแผนยุทธศาสตร์ 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

พ.ศ. 2560 – 2564 



ตวัช้ีวดัผลผลติของแผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 
ฐานข้อมูล 

2559 

ค่าเป้าหมาย หน่วย 

งาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการทีก่องทุนพฒันาบทบาทสตรี

อนุมตัิได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ 
โครงการ 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,000 

สกส./จังหวัด/

กทม. 

2. จํานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพฒันา  กลุ่ม 0 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 
สกส./จังหวัด/

กทม. 

3. จํานวนผู้นําสตรีได้รับการพฒันาศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพชีวติ 
ราย 0 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

สกส./จังหวัด/

กทม. 

4. จํานวนผลติภัณฑ์ของสตรีได้รับการพฒันา 

เป็น OTOP 
ผลติภัณฑ์ 0 295 295 295 295 295 

สกส./จังหวดั/

กทม. 

5. จํานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ ี

ภาคเีครือข่ายในพืน้ทีใ่ห้การสนับสนุน 
กลุ่ม 0 878 878 878 878 878 

สกส./จังหวัด/

กทม. 

6. ค่าคะแนนถ่วงนํา้หนักการบริหารกองทุนผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานตามทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 
คะแนน 0 4 4 4 4 4 

สกส./จังหวัด/

กทม. 
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ตวัช้ีวดัที ่1  จํานวนโครงการที่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอนุมัตไิด้รับการ 

                    ส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ 

 
คาํจํากดัความ 

โครงการทีก่องทุนพฒันาบทบาทสตรีอนุมัต ิ หมายถึง โครงการท่ีสมาชิกกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองคก์รสตรี ยืน่เสนอ

โครงการเพ่ือใชใ้นการประกอบอาชีพ และสมาชิกไดรั้บเงินไปประกอบอาชีพ 

ได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ หมายถึง การไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ

และเครือข่ายอาชีพ จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี หรือจากหน่วยงานหรือ

บุคคลอ่ืน 
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ตวัช้ีวดัที ่2  จํานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพฒันา  

คาํจํากดัความ 

กลุ่มอาชีพสตรี  หมายถึง กลุ่มอาชีพท่ีไดกู้เ้งินจากกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีไปดาํเนินกิจกรรม และไดข้ึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรีใน

ระบบคลงัขอ้มูลอาชีพของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

การได้รับการพฒันา หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 

ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดัทาํแผนธุรกิจ 

ฯลฯ 
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ตัวช้ีวดัที ่3  จํานวนผู้นําสตรีได้รับการพฒันาศักยภาพ 

                    ในการบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพชีวติ 
คาํจํากดัความ 

ผู้นําสตรี  หมายถึง อาสาสมคัรผูป้ระสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บา้น/ชุมชน คณะทาํงาน  

                 ขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีทุกระดบั  คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรีท่ีข้ึน 

                 ทะเบียนกบักองทุนฯ  คณะกรรมการสมาชิกประเภทองคก์รสตรี   

การพฒันาศักยภาพในการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจดัการของกลุ่ม องคก์ร ของสตรี  

                 ใหมี้ประสิทธิภาพ 

การพฒันาศักยภาพในการพฒันาคุณภาพชีวติ หมายถึง  การพฒันาตนเองดา้นทกัษะชีวติ  

                 ดา้นสุขภาวะ อนามยั  ดา้นสวสัดิการชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวดัที ่4 จํานวนผลติภัณฑ์สตรีของได้รับการพฒันาเป็น OTOP 

คาํจํากดัความ 

ผลติภัณฑ์ของสตรี หมายถึง  ผลิตภณัฑข์องสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

                ท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ  

การพฒันาเป็น OTOP หมายถึง  ผลิตภณัฑส์ตรี ท่ีไดรั้บการพฒันาและสามารถ 

                 นาํไปข้ึนทะเบียนเป็นผลิตภณัฑ ์OTOP  กบักรมการพฒันาชุมชน 

(กรณี ปีท่ีไม่มีการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์OTOP ใหย้กเวน้การประเมินตวัช้ีวดัในปีนั้น) 

หมายเหตุ    จงัหวดัขนาดเลก็    34  จงัหวดั   จาํนวน 3 ผลติภณัฑ์    จาํนวน    102  ผลติภณัฑ์ 

                    จงัหวดัขนาดกลาง  22  จงัหวดั   จาํนวน 4 ผลติภณัฑ์    จาํนวน     88  ผลติภณัฑ์ 

                     จงัหวดัขนาดใหญ่   21 จงัหวดั   จาํนวน 5 ผลติภณัฑ์    จาํนวน   105  ผลติภณัฑ์ 

                                                                                                         รวมทั้งส้ิน   295  ผลติภณัฑ์ 
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ตวัช้ีวดัที ่ 5 จํานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ภีาคเีครือข่ายในพืน้ทีใ่ห้การสนับสนุน 

คาํจํากดัความ 

ภาคเีครือข่ายในพืน้ที ่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  กองทุนต่าง ๆในชุมชน  บริษทัประชารัฐ

รักสามคัคีจงัหวดั และภาคีการพฒันาภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

จํานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุน หมายถึง  

      - กลุ่มอาชีพท่ีสมาชิกกองทุนกูเ้งินประเภททุนหมุนเวยีนของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน  

        สร้างรายได ้  

      - กลุ่มองคก์รสตรีท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน สาํหรับการพฒันาศกัยภาพสตรี  

        เครือข่ายสตรี องคก์รสตรี ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และเฝ้าระวงัปัญหาของสตรี 

การสนับสนุน หมายถึง  การสนบัสนุนกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เช่น 

ดา้นงบประมาณ  ดา้นวชิาการ  ดา้นการตลาด  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ดา้นการจดัการความรู้  ฯลฯ 
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ตวัช้ีวดัที ่6  ค่าคะแนนถ่วงนํา้หนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที ่ 

                        กรมบญัชีกลางกาํหนด 

คาํจํากดัความ 

เกณฑ์มาตรฐานตามทีก่รมบญัชีกลางกาํหนด  หมายถึง เกณฑก์ารประเมินผลทุนหมุนเวยีน

ท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซ่ึงจะประกอบดว้ย เกณฑก์ารประเมินผล  

4 ดา้น  ไดแ้ก่  

           1. ดา้นการเงิน  

           2. ดา้นการสนองประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   

           3. ดา้นการปฏิบติัการ  

           4. ดา้นการบริหารพฒันาทุนหมุนเวยีน 

ค่าคะแนนถ่วงนํา้หนักเต็ม 5 คะแนน 



• เครือข่ายกองทุน 
พฒันาบทบาท 

     สตรีเข้มแขง็ 

• การบริหาร 
กองทุนม ี
ประสิทธิภาพ 

 

•สตรีมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้ 

 

• สตรีมีรายได้เพิม่ขึน้ 
 

เสริมสร้างอาชีพ
และรายได้แก่สตรี 

 ส่งเสิรมสตรีและ
เครือข่ายใน 
การพฒันา

คุณภาพชีวติ 

การเช่ือมโยงกบั
กลุ่มเครือข่ายใน

พืน้ที ่

เสริมสร้างขดี
ความสามารถ

กองทุนฯ ตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

ผลลพัธ์ความสําเร็จของยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
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ทีป่รึกษา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์     อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 

นางสายพรุิณ  น้อยศิริ          รองอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 

นายทวปี  บุตรโพธ์ิ               รองอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 

คณะผู้จัดทาํ 
นายเส่ง  สิงห์โตทอง                  ผู้อาํนวยการสํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

น.ส.สุมนา  สุดรัก                      ผู้อาํนวยการกลุ่มอาํนวยการ                      น.ส.กาญจนา  ทองเกษม           ผู้อาํนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   

นางธนัสพร  ตลอดพงษ์            ผู้อาํนวยการกลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน  นางศรีสุรินทร์  วฒันรงคุปต์     ผู้อาํนวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน  

นายนพดล   ดาวอรุณ                ผู้อาํนวยการกลุ่มกฎหมาย                         นางวรรณา  ลิม่พานิชย์             ผู้อาํนวยการกลุ่มงานพฒันาองค์การชุมชนและ 

นายมรกต  วเิลศิปรีชาตระกูล   หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร                                                                                   เครือข่ายองค์การชุมชน  

น.ส.เยาวนิจ  กลัน่นุรักษ์           นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ                 นางอาํนวยนาถ  เอยีดสกุล        นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 

นายสงวนศักดิ์  แก้วมุงคุณ        นักวชิาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ          น.ส.ยุภารัตน์  ฟองคํามูล          นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

นายสรฤทธ  จันสุข                   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   น.ส.สุวนิจ  พทิกัษ์ชาติ             นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

น.ส.ปรียาวดี  บุญแฮด              นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ            นางชูวรัตน์  สมแก้ว                 นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 

น.ส.สมธัญ  เลก็เซ้ง                  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ    น.ส.ณฎัฐ์พชิญา  ยะใหม่วงศ์  นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 

น.ส.ฟารีด๊ะ ปิริยะ                      นักวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบัติการ            น.ส.รุ่งทวิา  แสงศิริ                  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 

ช่ือหนังสือ : แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 

คณะผู้จัดทาํ 

สถานทีต่ดิต่อ 
สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  กรมการพฒันาชุมชน 

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 

อาคารรัฐประศาสนภักด ีช้ัน 3 ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหาคร  10210 

โทรศัพท์  0 2141 3065   โทรสาร 0 2143 7987 

ผู้เขยีน : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
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