
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรมกำรพัฒนำชุมชน 

แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 



ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้ทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2566 – 2570)  
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรขีึ้น โดยจดัประชุมเชงิปฏิบัติกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ีและจดัท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2566 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้เชญิวทิยำกรผู้ทรงคุณวุฒิรว่มด ำเนินกำร 
ซึง่มีผู้เก่ียวขอ้งกับงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรเีขำ้รว่มประชุม ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนจำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจงัหวดั/
นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัด ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับจังหวัด ผู้แทนคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอี ำเภอ  ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรุงเทพมหำนคร ผู้แทนสมำชิกประเภทองค์กร เจ้ำหน้ำที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรส่ีวนกลำง และผู้แทนจำกกองแผนงำน  
กรมกำรพัฒนำชุมชน และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้
แผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีเรยีบรอ้ยแล้ว 

  ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรมกำรพัฒนำชุมชน หวังว่ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีจะเป็นประโยชน์กับคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนทกุระดับ ตลอดจนเจำ้หน้ำทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดภำยใต้วสัิยทศัน์ “เป็นแหล่งทนุทีส่ ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคณุภำพ
ชวีติและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน”ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จรงิต่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีวมถึง
องค์กรสตรแีละผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งต่อไป 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรมกำรพัฒนำชุมชน 

พฤษภำคม 2565 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
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คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 

(อกส.กทม.) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

(ผอ.สกส.) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด 

(อกส.จ.) 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

งำนอ ำนวยกำร
และบรหิำรทัว่ไป 

งำนยุทธศำสตร ์
แผนงำนและโครงกำร 

งำนพัฒนำระบบ 
เทคโนโลยี 

งำนเครอืข่ำย
สัมพันธ ์

งำนส่งเสรมิและ 
พัฒนำศักยภำพ 

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร ์ กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ 

งำนกำรเงนิ 
และบัญช ี

คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
(สกส.) 

กลุ่มกฎหมำย 

คณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำมกำร
ด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอี ำเภอ 

(อกส.อ.) 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อนุกรรมกำร
กล่ันกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรอี ำเภอ 

 

งำนกฎหมำย 

โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนของส ำนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเป็นมำกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
 

 คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบให้จดัต้ังกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ี เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2558  ขึ้นในกรมกำรพัฒนำชุมชน  
โดยกรมฯ ได้รบัจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 100 ล้ำนบำท (หน่ึงรอ้ยล้ำนบำทถ้วน) และต่อมำ
คณะรฐัมนตรมีีมติเมื่อวันที ่12 เมษำยน 2559 ให้ควบรวมกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีส ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ีเข้ำกับกองทนุ
พัฒนำบทบำทสตร ีกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมีผลต้ังแต่ วันที่ 1 พฤษภำคม 2559 ซึง่ท ำให้กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
อยู่ในควำมรบัผิดชอบของกรมกำรพัฒนำชุมชน 

      กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร  ีเพื่ อบร หิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ีภำยใ ต้พระรำชบัญญั ติกำรบรหิำรทุนหมุนเว ยีน พ .ศ .  2558  
และขอ้บังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2559 
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วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

(1) เป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนดอกเบี้ยต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำสให้สตรเีขำ้ถึงแหลง่เงนิทนุส ำหรบักำรลงทนุเพื่อพัฒนำอำชพี สรำ้งงำน     
      สรำ้งรำยได้ หรอืเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ี  

 

(2) เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อกำรส่งเสรมิบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรแีละเครอืข่ำยสตร ี ในกำรเฝ้ำระวังดูแลและแก้ไขปัญหำ 
      ของสตร ีกำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชวีติของสตร ีน ำไปสู่กำรสรำ้งสวัสดิภำพ หรอืสวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธ ิ  
      ของสตรแีละผู้ด้อยโอกำสอ่ืน ๆ ในสังคม 
 

(3) เป็นแหล่งเงนิทนุเพื่อกำรส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจดักิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตร ีกำรสรำ้งภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ 
     เพื่อเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ี 

 

(4) เป็นแหล่งเงนิทนุเพื่อสนับสนุนโครงกำรอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรตีำมทีค่ณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 

ที่มำ : - พ.ร.บ.กำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558  มำตรำ 39 กำรรวมทุนหมุนเวยีน ให้กระท ำได้เมื่อทุนหมุนเวยีนที่จะ
รวมกันน้ันมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรอืสำมำรถด ำเนินกำรรว่มกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นกำรขยำยวัตถุประสงค์เกินกว่ำ
วัตถุประสงค์เดิมของทนุหมุนเวยีนทีน่ ำมำรวมกัน 
            -  พ.ร.บ. งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ๓ งบประมำณรำยจำ่ย  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559  เล่มที ่13)  
            -  ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2559 
(ขอ้ 5) 
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อ ำนำจหน้ำที่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 
1. ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร ์มำตรกำร และแนวทำงในกำรบรหิำรกองทนุให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
2. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
3. ก ำหนดขอ้บังคับเก่ียวกับกำรบรหิำรงำนบุคคล กำรเงนิ กำรพัสดุ ตลอดจนกำรก ำหนด ค่ำตอบแทนสิทธปิระโยชน์ 
    หรอืสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทนุ ให้สอดคลอ้งกับมำตรฐำนทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
4. ก ำกับดูแลกำรบรหิำรจดักำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทนุ 
5. แต่งต้ังผู้อ ำนวยกำร 
6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพื่อพิจำรณำหรอืปฏิบัติงำนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย 

ทีม่ำ : ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี พ.ศ. 2559  ข้อ 9 
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ส่วนที ่2  
กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม 
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
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จุดแข็ง (s) จุดอ่อน (W) 
S1 เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนส ำหรบัสตรท่ีีมีดอกเบ้ียต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชพี 
สรำ้งรำยได้ให้แก่สมำชกิให้มีควำมเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
S2 กองทุนมีเงนิอุดหนุนส ำหรบัองค์กรสตร ีเพ่ือส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตร  ี
สรำ้งกำรมีส่วนรว่ม และกำรเรยีนรูใ้นชุมชน 
S3 กองทุนมีระเบียบข้อกฎหมำยรองรบัให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำร
แนวทำง ต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์  
S4 คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบรหิำรงำนกองทุนครอบคลุม 
ในทุกพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับหมู่บ้ำนถึงระดับประเทศ 
S5 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีกำรบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

W1 กองทุนไม่มีกำรทบทวนข้อมูล คู่มือ แนวทำง ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบัน 
ท ำให้แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ชดัเจน 
W2 กองทุนขำดกำรวเิครำะห์ วจิยั ประเมินผลควำมส ำเรจ็และปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
W3 ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถเรยีกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
W4 ระบบกำรเงนิ บัญช ีกำรรำยงำน ไม่ทันสมัย ไม่ทันก ำหนดเวลำ ไม่สะดวกในกำรใชง้ำน 
W5 พนักงำนกองทุนขำดขวัญก ำลังใจ ไม่มีควำมม่ันคงในอำชีพ สวัสดิกำรไม่เหมำะสม  
มีกำรลำออกบ่อยครัง้ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเน่ือง 
W6 กำรสรำ้งกำรรบัรูช้อ่งทำงกำรประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรยีังไม่ท่ัวถึง 
W7 ไม่มีระบบประกันควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (หลักทรพัย์, ประกัน, ฌำปนกิจ, กำรออมเงนิ)  
ในกำรกู้เงนิทุนหมุนเวยีน 
W8 เจำ้หน้ำท่ี ข้ำรำชกำร ไม่เพียงพอ รบัผิดชอบงำนหลำยด้ำน และมีภำระงำนในพ้ืนท่ีมำก 
W9 กองทุนอยู่ภำยใต้ก ำกับของรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี ผู้ปฏิบั ติงำนเป็นข้ำรำชกำร  
ส่งผลให้ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวงหน้ีท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับ
เอกชน 

โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
O1 ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล มุ่งเน้นพัฒนำคนทุกช่วงวัยท ำให้สตรทุีกช่วงวัยมีโอกำส
เข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2 มีหน่วยงำนภำครฐัท้ังส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน ท่ีมีภำรกิจ 
ในด้ำนกำรพัฒนำสตรท่ีีสำมำรถรว่มบูรณำกำรกำรท ำงำนได้ 
O3 สตร/ีองค์กรสตรมีีบทบำทในสังคมในกำรขับเคล่ือนและกำรพัฒนำสตรใีนทุกด้ำน  
เชน่ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
O4 เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสำมำรถน ำมำสนับสนุนเอ้ือประโยชน์ให้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรนี ำมำใช้
ในกำรขับเคล่ือนงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนำระบบBack up/ข้อมูล/บรกิำร กำรส่งเสรมิอำชพี/ 
กำรบรหิำรหน้ี แก้ไขปัญหำกองทุน /องค์กรสตร ีเคร ือ่งมือส่ือสำร /อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
O5 สังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสิทธสิตร ีปัญหำกำรละเมิดและกระท ำควำมรุนแรง
ต่อสตร ี

T1 กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต 
ชอ่งทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T2 ภัยพิบัติ สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้สมำชิกรำยได้ลดลง หรอืขำดรำยได้ มีปัญหำกำรช ำระคืนเงนิต้นและดอกเบ้ีย 
ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
T3 ภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้สินค้ำและบรกิำรรำคำแพง ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชีวติและประกอบ
อำชพีของสมำชกิส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีสินภำคครวัเรอืนสูงข้ึน ขำดเงนิออม 
T4 สถำนกำรณ์ สงครำม รสัเซีย และยูเครน เกำหลี และ สหรฐัอเมรกิำ ท ำให้สินค้ำรำคำสูงข้ึน 
ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและประกอบอำชพีและ รำยได้ของสมำชกิ 
T5 สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรบีำงส่วนไม่ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรช ำระคืน 
เพรำะมีควำมเชือ่ว่ำเงนิกองทุนเป็นเงนิรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องช ำระคืน 
T6 นักกำรเมือง/ผู้มีอิทธพิลในพ้ืนท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน (SWOT Analysis) 
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TOWS 

MATRIX 
 

จุดแขง็ 
S1 เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนส ำหรบัสตรท่ีีมีดอกเบ้ียต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชพี สรำ้งรำยได้
ให้แก่สมำชกิให้มีควำมเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
S2 กองทุนมีเง นิ อุดหนุนส ำหรับองค์กรสตร  ี เ พ่ือส่ง เสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตร  ี
สรำ้งกำรมีส่วนรว่ม และกำรเรยีนรูใ้นชุมชน 
S3 กองทุนมีระเบียบข้อกฎหมำยรองรบัให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำรแนวทำง 
ต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์  
S4 คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบรหิำรงำนกองทุนครอบคลุม 
ในทุกพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับหมู่บ้ำนถึงระดับประเทศ 
S5 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีกำรบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

โอกำส 
O1 ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล มุ่งเน้นพัฒนำคนทุกชว่งวัยท ำให้สตรทุีกชว่งวัยมี
โอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2 มีหน่วยงำนภำครฐัท้ังส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน ท่ีมี
ภำรกิจในด้ำนกำรพัฒนำสตรท่ีีสำมำรถรว่มบูรณำกำรกำรท ำงำนได้ 
O3 สตร/ีองค์กรสตรมีีบทบำทในสังคมในกำรขับเคล่ือนและกำรพัฒนำสตรใีนทุก
ด้ำน เชน่ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
O4 เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสำมำรถน ำมำสนับสนุนเอ้ือประโยชน์ให้กองทุนพัฒนำบทบำท
สตรนี ำมำใช้ในกำรขับเคล่ือนงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนำระบบBack up/ข้อมูล/
บรกิำร กำรส่งเสรมิอำชพี/กำรบรหิำรหน้ี แก้ไขปัญหำกองทุน /องค์กรสตร ีเคร ือ่งมือ
ส่ือสำร /อุปกรณ์ต่ำง  ๆ
O5 สังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสิทธสิตร ีปัญหำกำรละเมิดและกระท ำ
ควำมรุนแรงต่อสตร ี

กลยุทธเชงิรุก 
O1+O2 +O3+S1+S4 : กองทุนมีเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ือส่งเสรมิสตรแีละกลุ่มสตรใีห้มีโอกำสเข้ำถึง
แหล่งทุนดอกเบ้ียต่ำโดยมีคณะท ำงำนทุกระดับเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
และมีระเบียบกฎหมำยรองรบักำรด ำเนินงำน 
O1+S2 : กองทุนมีเงนิอุดหนุนเพ่ือส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตรสีร้ำงกำรมีส่วนรว่ม  
และกำรเรยีนรูใ้นชุมชนตำมยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำลท่ีมุ่งเน้นพัฒนำคนทุกช่วงวัยท ำให้สตร ี
ทุกชว่งวัยมีโอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2.+S4. : มีหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน ส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มของหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจด้ำนสตร ี
เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรในพ้ืนท่ีและท ำงำนแบบบูรณำกำรได้ 
O1+O2+S3+S4+S5 : กองทุนพัฒนำบทบำทสตรดี ำเนินกำรตอบสนองต่อยุทธศำสตร ์นโยบำย
รฐับำล และยึดกำรบรหิำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 
 

2.2 กำรวเิครำะห์กลยุทธจ์ำก SWOT Analysis 
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W1. กองทุนไม่มีกำรทบทวนข้อมูล คู่มือ แนวทำง ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบันท ำให้   
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ชดัเจน 
W 2. กองทุนขำดกำรวเิครำะห์ วจิยั ประเมินผลควำมส ำเรจ็และปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
W 3. ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถเรยีกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
W 4. ระบบกำรเงนิ บัญช ีกำรรำยงำน ไม่ทันสมัย ไม่ทันก ำหนดเวลำ ไม่สะดวกในกำรใชง้ำน 
W 5. พนักงำนกองทุนขำดขวัญก ำลังใจ ไม่มีควำมม่ันคงในอำชพี สวัสดิกำรไม่เหมำะสม มีกำรลำออกบ่อยครัง้
ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเน่ือง 
W 6. กำรสรำ้งกำรรบัรูช้อ่งทำงกำรประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรยีังไม่ท่ัวถึง 
W 7.  ไม่ มีระบบประกันควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (หลักทรัพย์ , ประกัน, ฌำปนกิจ, กำรออมเงนิ)  
ในกำรกู้เงนิทุนหมุนเวยีน 
W8. เจำ้หน้ำท่ี ข้ำรำชกำร ไม่เพียงพอ รบัผิดชอบงำนหลำยด้ำน และมีภำระงำนในพ้ืนท่ีมำก 
W 9.  กอง ทุ นอ ยู่ ภำยใ ต้ ก ำ กั บของรำชกำรและเจ้ ำห น้ ำ ท่ี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนเ ป็ น ข้ ำรำชกำร  
ส่งผลให้ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวงหน้ีท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับเอกชน 

โอกำส 
O1 ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล มุ่งเน้นพัฒนำคนทุกชว่งวัยท ำให้สตรทุีกชว่งวัยมี
โอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2 มีหน่วยงำนภำครฐัท้ังส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน ท่ีมี
ภำรกิจในด้ำนกำรพัฒนำสตรท่ีีสำมำรถรว่มบูรณำกำรกำรท ำงำนได้ 
O3 สตร/ีองค์กรสตรมีีบทบำทในสังคมในกำรขับเคล่ือนและกำรพัฒนำสตรใีนทุกด้ำน 
เชน่ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
O4 เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสำมำรถน ำมำสนับสนุนเอ้ือประโยชน์ให้กองทุนพัฒนำบทบำท
สตรนี ำมำใช้ในกำรขับเคล่ือนงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนำระบบBack up/ข้อมูล/
บรกิำร กำรส่งเสรมิอำชีพ/กำรบรหิำรหน้ี แก้ไขปัญหำกองทุน /องค์กรสตร ีเคร ือ่งมือ
ส่ือสำร /อุปกรณ์ต่ำง ๆ  
O5 สังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสิทธสิตร ีปัญหำกำรละเมิดและกระท ำ
ควำมรุนแรงต่อสตร ี

กลยุทธเชงิแก้ไข 
O1+w1+w2 : กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีกำรทบทวนคู่มือ แนวทำง กำรวจิัยประเมินผล 
และข้ันตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบันและตอบสนองนโยบำยรฐับำล 
O4+w6 : ประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรผ่ีำนชอ่งทำงโซเชยีลมีเดีย 
O4+w8 : ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ำถึงง่ำยในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของเจำ้หน้ำท่ี 
O4+W3+W4 :  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหำระบบกำรเง นิ กำรบัญชี   
กำรรำยงำนและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี เ พ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำห น้ำ ท่ี 
และให้บรกิำรผู้ใชภ้ำยนอก 
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TOWS 

MATRIX 
 
 
 
 
 
 

จุดแขง็ 
S1 เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนส ำหรบัสตรท่ีีมีดอกเบ้ียต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชพี สรำ้งรำยได้
ให้แก่สมำชกิให้มีควำมเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
S2 กองทุนมีเง นิ อุดหนุนส ำหรับองค์กรสตร  ี เ พ่ือส่ง เสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตร  ี
สรำ้งกำรมีส่วนรว่ม และกำรเรยีนรูใ้นชุมชน 
S3 กองทุนมีระเบียบข้อกฎหมำยรองรบัให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำรแนวทำง 
ต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์  
S4 คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบรหิำรงำนกองทุนครอบคลุม 
ในทุกพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับหมู่บ้ำนถึงระดับประเทศ 
S5 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีกำรบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 

อุปสรรค 
T1 กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุนกำร
ผลิต ชอ่งทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T2 ภัยพิบัติ สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้สมำชกิรำยได้ลดลง หรอืขำดรำยได้ มีปัญหำกำรช ำระคืนเงนิ
ต้นและดอกเบ้ียของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
T3 ภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้สินค้ำและบรกิำรรำคำแพง ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและ
ประกอบอำชพีของสมำชกิส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีสินภำคครวัเรอืนสูงข้ึน ขำดเงนิออม 
T4 สถำนกำรณ์ สงครำม รสัเซยี และยูเครน เกำหลี และ สหรฐัอเมรกิำ ท ำให้สินค้ำรำคำ
สูงข้ึน ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและประกอบอำชพี และ รำยได้ของสมำชกิ 
T5 สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรบีำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรช ำระคืน
เพรำะมีควำมเชือ่ว่ำเงนิกองทุนเป็นเงนิรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องช ำระคืน 
T6 นักกำรเมือง/ผู้มีอิทธพิลในพ้ืนท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

กลยุทธเชงิป้องกัน 
T1+ S3 : คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำรแนวทำงต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์กำรผัน
ผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลกระทบต่อสมำชิกท่ีกู้ยืมเงนิสตรเีพ่ือน ำไป
ประกอบอำชพี 
T2+ S2 : กองทุนฯ สนับสนุนเงนิอุดหนุนเพ่ือพัฒนำทักษะ ศักยภำพสตรเีพ่ือพรอ้มรบัต่อสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ที่เกิดข้ึน 
T3+ S1 : กองทุนฯ ได้เพ่ิมโอกำสเป็นทำงเลือกของสตรใีนกำรประกอบอำชีพเพ่ือให้สตรมีีควำม
เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 
T5+ S4 : ใช้กลไกของคณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ 
ท่ีถูกต้องแก่สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรใีนกำรช ำระคืนเงนิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W1. กองทุนไม่มีกำรทบทวนข้อมูล คู่มือ แนวทำง ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบันท ำให้แนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนไม่ชดัเจน 
W 2. กองทุนขำดกำรวเิครำะห์ วจิยั ประเมินผลควำมส ำเรจ็และปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
W 3. ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถเรยีกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
W 4. ระบบกำรเงนิ บัญช ีกำรรำยงำน ไม่ทันสมัย ไม่ทันก ำหนดเวลำ ไม่สะดวกในกำรใชง้ำน 
W 5. พนักงำนกองทุนขำดขวัญก ำลังใจ ไม่มีควำมม่ันคงในอำชพี สวัสดิกำรไม่เหมำะสม มีกำรลำออกบ่อยครัง้
ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเน่ือง 
W 6. กำรสรำ้งกำรรบัรูช้อ่งทำงกำรประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรยีังไม่ท่ัวถึง 
W 7.  ไม่ มีระบบประกันควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (หลักทรัพย์ , ประกัน, ฌำปนกิจ, กำรออมเงนิ)  
ในกำรกู้เงนิทุนหมุนเวยีน 
W8. เจำ้หน้ำท่ี ข้ำรำชกำร ไม่เพียงพอ รบัผิดชอบงำนหลำยด้ำน และมีภำระงำนในพ้ืนท่ีมำก 
W 9.  กองทุนอยู่ภำยใต้ก ำกับของรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี ผู้ปฏิ บั ติงำนเป็นข้ำรำชกำร ส่งผล 
ให้ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวงหน้ีท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับเอกชน 

อุปสรรค 
T1 กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุนกำร
ผลิต ชอ่งทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T2 ภัยพิบัติ สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้สมำชกิรำยได้ลดลง หรอืขำดรำยได้ มีปัญหำกำรช ำระคืนเงนิ
ต้นและดอกเบ้ียของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
T3 ภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้สินค้ำและบรกิำรรำคำแพง ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและ
ประกอบอำชพีของสมำชกิส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีสินภำคครวัเรอืนสูงข้ึน ขำดเงนิออม 
T4 สถำนกำรณ์ สงครำม รสัเซยี และยูเครน เกำหลี และ สหรฐัอเมรกิำ ท ำให้สินค้ำรำคำ
สูงข้ึน ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและประกอบอำชพี และ รำยได้ของสมำชกิ 
T5 สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรบีำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรช ำระคืน 
เพรำะมีควำมเชือ่ว่ำเงนิกองทุนเป็นเงนิรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องช ำระคืน 
T6 นักกำรเมือง/ผู้มีอิทธพิลในพ้ืนท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

กลยุทธเชงิรบั 
 
T1 + T 2+ T3+  T4+ W 6+ W8 :  พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท ำ ง 
กำรประชำสัมพันธใ์ห้แก่บุคลำกรเพ่ือชว่ยเหลือ สนับสนุนสมำชกิเม่ือประสบปัญหำภัยพิบัติ ควำมผัน
ผวนทำงเศรษฐกิจ สงครำม และกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
T1+T 3+ W 1+W 2+W3 : พัฒนำคู่มือ แนวทำง นโยบำยกำรด ำเนินงำน กำรวจิัย ประเมินผล และ
ปรับป รุ ง ร ะบบทะ เ บี ยน ลูกห น้ี ใ ห้ ทันสถำนกำ ร ณ์ตอบสนองควำม ต้องก ำรของสต ร  ี
และกองทุนฯ 
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ส่วนที ่3  
ทิศทำงของ 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
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ยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพทรพัยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรสรำ้งกำรเติบโต คุณภำพชวีติที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศำสตรท์ี่ 6 กำรปรบัสมดุลและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 

แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน  
(ฉบับปรบัปรุง) ด้ำนที่ 5 ด้ำนเศรษฐกิจ กระจำยควำมเจรญิและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและลดควำมเหล่ือมล้ำ 

ด้ำนที่ 9 ด้ำนสังคม สรำ้งสังคมคุณภำพที่เป็นธรรมไม่แบง่แยกให้โอกำสทุกคนตำมศักยภำพทีม่ี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566 -2570) 

แผนพัฒนำสตรใีนชว่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนขำ้มรุน่ลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  ปรบัเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 เสรมิพลังเพ่ิมบทบำทกำรมีส่วนรว่มเพ่ือพัฒนำสังคมและคุณภำพชวีติแก่สตรทีกุกลุ่มและทุกระดับ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 3 พัฒนำเง ื่อนไขและปัจจยัที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำสตรทีี่มีประสิทธผิลและเสมอภำค 
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจดัปัจจยัเส่ียงป้องกันคุ้มครอง ชว่ยเหลือและเยียวยำ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 สรำ้งควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตร ี

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) กรมกำรพัฒนำชุมชน 

วสัิยทัศน์   “ เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ด้วยหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่1 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแขง็ของชุมชนให้สำมำรถบรหิำรจดักำรและพ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่2 กำรส่งเสรมิและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่3 กำรสรำ้งควำมรว่มมือและส่งเสรมิบทบำทเครอืข่ำยกำรพัฒนำชุมชนทัง้ในและต่ำงประเทศ 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่4 กำรพัฒนำองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมธีรรมำภิบำล บุคลำกรมอุีดมกำรณ์ 

                       และเชีย่วชำญในงำนพัฒนำชุมชน 

แผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) 
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี              
ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทนุฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ  
23 ฉบับ 

ประเด็นที่ 15 ด้ำนพลังสังคม  
ประเด็นที่ 16 ด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก 
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1.จัดสรรเงนิทุนหมุนเวยีนให้แก่สตรแีละองค์สตร ีเพ่ือน ำไปใช้ในกำรสรำ้งงำน กำรสรำ้งอำชีพ  
    สรำ้งรำยได้ในชุมชน  
2. จัดสรรเงนิทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำสตร ีองค์กรสตร ีและเครอืข่ำยสตรใีห้มีขีดควำมสำมำรถ 
    ในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนรว่มในกำรปกป้อง คุ้มครอง แก้ไขปัญหำสตร ีพัฒนำคุณภำพชีวติสตร ี
    และผู้ด้อยโอกำสในชุมชน  
3. บรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 วสัิยทศัน์ 

เปน็แหล่งทนุทีส่ ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคณุภำพชวีติและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงย่ังยืน 
 

3.3 พันธกิจ 

3.2 เป้ำประสงค์หลัก 

สตรมีีควำมม่ันคงด้ำนรำยได้ มีคณุภำพชวีติทีดี่ เปน็ผู้น ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ประเด็นกำรพัฒนำ 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี

ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคณุภำพชวีติ 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทนุฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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ประเด็นกำรพัฒนำ เปำ้หมำยและตัวชีวั้ด 
1. กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและ
รำยได้แก่สตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เปำ้หมำย 
 สตรมีีรำยได้เล้ียงดูตนเองและครอบครวัได้ 

 ตัวชีวั้ด 
 

ตัวชีว้ัด 
 

หน่วยนับ 
ค่ำเปำ้หมำย : ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. จ ำนวนโครงกำรทีก่องทุน
พัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติใน
กำรส่งเสรมิอำชพี 

 
โครงกำร 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

2. รอ้ยละของโครงกำรทีไ่ด้รบั
กำรอนุมัติเงนิกู้จำกกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ีมีรำยได้
เพ่ิมขึ้น 

 
รอ้ยละ 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตร ี
ได้รบักำรพัฒนำเปน็
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

 
ผลิตภัณฑ์ 

 
218 

 
218 

 
218 

 
218 

 
218 

 

3.5 เป้ำหมำย ตัวชีว้ัด และค่ำเป้ำหมำย 
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ประเด็นกำรพัฒนำ เปำ้หมำยและตัวชีวั้ด 
2. กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง
สตร ีองค์กรสตร ี 
และกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้ำหมำย 
   องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตรมีีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรแีละมีส่วนร่วม 
ในกำรเสรมิสรำ้งควำมม่ันคงของชุมชน 
 ตัวชีว้ัด 

 
ตัวชีว้ัด 

 
หน่วยนับ 

ค่ำเปำ้หมำย : ปีงบประมำณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จ ำนวนสตร ีได้รบักำร
พัฒนำศักยภำพในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองใน
ชุมชน 

 
คน 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

2. จ ำนวนองค์กรทีมี่บทบำทใน
กำรพัฒนำศักยภำพและ
คุณภำพชวีติทีไ่ด้รบักำรอนุมัติ
เงนิอุดหนุนกองทนุพัฒนำ
บทบำทสตร ี

 
กลุ่ม/
องค์กร 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

3. จ ำนวนโครงกำรทีอ่งค์กร
สตรไีด้รบักำรสนับสนุนเงนิ
จำกกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
เพ่ือพัฒนำบทบำทและ
คุณภำพชวีติสตร ี

 
 

โครงกำร 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 
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ประเด็นกำรพัฒนำ เปำ้หมำยและตัวชีวั้ด 
3. กำรเสรมิสรำ้ง 
ขีดควำมสำมำรถองค์กร 
ในกำรบรหิำรกองทุนฯ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้ำหมำย 
   กองทุนมีควำมม่ันคง บรหิำรด้วยควำมเป็นธรรม โปรง่ใส และมีประสิทธภิำพ 
 ตัวชีว้ัด 

 
ตัวชีว้ัด 

 
หน่วยนับ 

ค่ำเปำ้หมำย : ปีงบประมำณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรมีีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนตำมทีก่ระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

คะแนน 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 
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ประเด็นกำรพัฒนำ กลยุทธ ์ หน่วยงำนรบัผิดชอบ 

หลัก ผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนรว่ม 
1. กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่
สตร ี
 

1.1 กำรพัฒนำกลุ่มอำชพีสตร ี คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทกุระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

1.2 กำรพัฒนำกลยุทธท์ำงกำรตลำด คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทกุระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

1.3 กำรส่งเสรมิชอ่งทำงกำรตลำด คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทกุระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

2. กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง
สตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีติ 

2.1  กำรพัฒนำศักยภำพสตรแีละองค์กร
สตร ี 

คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทกุระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

2.2 กำรพัฒนำศักยภำพเครอืข่ำยสตรทีกุ
ระดับ 

คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทกุระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

2.3 กำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชวีติ คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทกุระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

3. กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถ
องค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 

3.1 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำร
ขับเคล่ือนกองทนุฯ 

คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

ข้ำรำชกำรและพนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำท
สตรส่ีวนกลำง/ส่วนภูมิภำค 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.
กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ 
ทกุระดับ 

3.2 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ คกส./ สกส. สกส./คกส. ศูนยส์ำรสนเทศกรมกำร
พัฒนำชุมชน 

3.3 กำรพัฒนำระบบในกำรบรหิำรจดักำร คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

ข้ำรำชกำรและพนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำท
สตรส่ีวนกลำง/ส่วนภูมิภำค 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.
กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ 
ทกุระดับ 

 

3.6 กลยุทธ ์
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วสัิยทัศน์ เป็นแหล่งทุนที่ส ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคุณภำพชีวติและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน สตรมีีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชวีติที่ดี เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

พันธกิจ 

ตัวชีว้ัด 

ประเด็นกำรพัฒนำ 

แนวทำงกำร
พัฒนำ 

เป้ำประสงค์หลัก 

หน่วยงำน 

1.จดัสรรเงนิทุนหมุนเวยีนให้แก่สตรแีละองค์สตร ี 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรสรำ้งงำน กำรสรำ้งอำชพี สรำ้งรำยได้ในชุมชน 

 

2.จัดสรรเงนิทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำศักยภำพสตรแีละเครอืข่ำยสตรใีห้มีขีดควำมสำมำรถ 
ในด้ำนต่ำง ๆ  และมีส่วนรว่มในกำรปกป้อง คุ้มครอง แก้ไขปัญหำสตร ีพัฒนำคุณภำพชีวติสตร ี
และผู้ด้อยโอกำสในชุมชน  

 3.บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล  

3.บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มคีวำมมั่นคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

สตรมีีรำยได้เล้ียงดูตนเองและครอบครวัได้ 
เป้ำหมำย 

องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตรมีีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรแีละมีส่วนรว่มในกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมม่ันคงของชุมชน 

กองทุนมีควำมม่ันคงบรหิำรด้วยควำมเป็นธรรม โปรง่ใส และมีประสิทธภิำพ 

กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ ์
1.1 กำรพัฒนำกลุ่ม

อำชพีสตร ี
1.2 กำรพัฒนำ 
กลยุทธท์ำง
กำรตลำด 

1.3 กำรส่งเสรมิ
ชอ่งทำงกำรตลำด 

 
1. จ ำนวนโครงกำรท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติได้รบักำรส่งเสรมิอำชพี 

2. โครงกำรท่ีได้รบักำรสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 

3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

กำรสนับสนุน
เงนิทุน
หมุนเวยีนเพ่ือ
กำรประกอบ
อำชพี 

กำรส่งเสรมิกำร
รวมกลุ่มอำชพี 

กำรส่งเสรมิและ
พัฒนำกลุ่ม
อำชพีสตร ี

กำรเพ่ิม
ประสิทธภิำพ
กลุ่มอำชพีสตร ี

กำรพัฒนำกลุ่ม
อำชพีสตรเีป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
 

 

กำรจดัท ำ
ฐำนข้อมูล 
(ฐำนข้อมลู
อำชพี/
ฐำนข้อมูล
ตลำด) 
กำรส่งเสรมิองค์
ควำมรูด้้ำน
กำรตลำดให้แก่
กลุ่มอำชพีสตร ี
 

ส่งเสรมิตลำด 
online/offline 
ส่งเสรมิ 
กำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ ์
ของสมำชกิ 

จดัมหกรรม
สินค้ำกองทนุ
พัฒนำบทบำทสตร ี
 

2.1  กำรพัฒนำ
ศักยภำพสตรแีละ

องค์กรสตร ี

2.2 กำรพัฒนำ
ศักยภำพเครอืข่ำย
สตรทีุกระดับ 

2.3 กำรส่งเสรมิและ
พัฒนำคณุภำพชวีติ 

 
4. จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 
5. กลุ่มองค์กรและเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้รบักำรพัฒนำศักยภำพและทักษะในกำร
บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
6. องค์กรสตรจีดัโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของสตรหีรอืกำร
พัฒนำคุณภำพชวีติ 
 
กำรสนับสนุนเงนิ
อุดหนุนเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพสตร ี
และองค์กรสตร ี

กำรสนับสนุนและ
พัฒนำศักยภำพสตร ี
ผู้น ำสตร ีและองค์กรสตร ี

กำรสรำ้งผู้น ำสตรรุีน่ใหม่ 

กำรส่งเสรมิกำรมี 
ส่วนรว่มทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม  
กำรปกครองและ
กำรเมืองในชุมชน 

กำรส่งเสรมิควำม
เข้มแข็งในกำรบรหิำร
จดักำรองค์กรสตร ี
 

 

กำรส่งเสรมิองค์ควำมรูใ้นกำร
บรหิำรงำนเครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู ้
ระหว่ำงเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรเีพ่ือเชือ่มประสำน
กำรท ำงำนรว่มกัน 

กำรส่งเสรมิกำรบรหิำรงำน
เครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

กำรส่งเสรมิควำมเข้มแข็งใน
กำรบรหิำรจดักำรองค์กรสตร ี
กำรส่งเสรมิเครอืข่ำยสตรใีน
กำรกำรประสำรท ำงำนรว่มกับ
องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยอ่ืนๆ 

กำรเพ่ิมประสิทธภิำพ อกส.จ. 
อกส.อ. คณะท ำงำนขับเคล่ือน
กองทุนฯ ทุกระดับ อำสำสมัคร
ผู้ประสำนงำนกองทุนฯ  
ในระดับหมู่บ้ำน/ชุมชนในพ้ืนท่ี 
กทม.ให้สำมำรถรว่มกัน
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
รว่มกัน 
 

กำรส่งเสรมิสตรใีนกำร
น ำหลักปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใชใ้นกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีติสตร ี

ส่งเสรมิกำรวจิยั
กองทุนพัฒนำบทบำท
สตรกัีบกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีติสตร ี

กำรพัฒนำศักยภำพ
สตรแีละขจดัควำม
ยำกจนสมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรท่ีีมี
รำยได้ต่ำตำมข้อมูล 
จปฐ./TPMAP 

ส่งเสรมิกิจกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพชวีติ 

ส่งเสรมิองค์กรสตรจีดั
สวัสดิกำรและส่งเสรมิ
สวัสดิภำพของสตร ี
 

 

3.1 กำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรใน
กำรขับเคลื่อนกองทนุฯ 

3.2 กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

3.3 กำรพัฒนำ
ระบบในกำรบรหิำร

จดักำร 

7. กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 

กำรเพ่ิมประสิทธภิำพ
บุคลำกรในกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำท
สตร ี

กำรส่งเสรมิ
กระบวนกำรจดักำร
ควำมรูก้ำรท ำงำน 
ในด้ำนต่ำง ๆ เชน่ 
ด้ำนกำรเงนิ ด้ำนกฎหมำย
แก่บุคลำกรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

 

 

สนับสนุนกำร
ให้บรกิำรข้อมูล
ข่ำวสำรกองทุนฯ ด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สรำ้งและพัฒนำ
เครอืข่ำยกำรใช้
ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พัฒนำระบบบัญชี
กำรเงนิและโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ี  

 

กำรพัฒนำระบบ 
กำรตรวจสอบภำยใน 
กำรควบคุมภำยใน  
กำรบรหิำรงำนบุคคล 
และกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
กำรปรบัปรุงและพัฒนำ
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ ท่ีเอ้ือต่อ 
กำรด ำเนินงำนกองทุนฯ 
กำรจดัท ำคู่มีอ ส่ือ 
ส ำหรบักำรปฏิบติังำน
ของกลไกกำรขับเคล่ือน
งำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรทุีกระดับ 
กำรเสรมิสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร 
ให้เป็นท่ีรูจ้กัยอมรบั 
กำรเชดิชูเกียรติสตร ี
กลุ่มอำชพีและเครอืข่ำย
สตรดีีเด่น เพ่ือสรำ้ง
แรงจูงใจในกำรพัฒนำ
อำชพีและบทบำทสตร ี

 
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
ผู้มีส่วนรว่ม : ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ เอกชน/ ประชำสังคม 

ผู้รบัผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
ผู้มีส่วนรว่ม : ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ เอกชน/ ประชำสังคม 
 

ผู้รบัผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
ผู้มีส่วนรว่ม : ข้ำรำชกำรและพนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรส่ีวนกลำง/ส่วนภูมิภำค 
 

แผนปฏิบัติกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
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ตัวชีวั้ด ค ำอธบิำย 
ตัวชีว้ัดที ่1 จ ำนวนโครงกำรทีก่องทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
อนุมัติในกำรส่งเสรมิอำชพี 

โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติ  หมำยถึง โครงกำรที่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
ทัง้ประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทองค์กรสตร ียื่นเสนอโครงกำรเพ่ือใชใ้นกำรประกอบอำชพี และสมำชกิ
ได้รบัเงนิไปประกอบอำชพีในแต่ละปงีบประมำณ 

ตัวชีว้ัดที ่2 รอ้ยละของโครงกำรทีไ่ด้รบักำรอนุมัติเงนิกู้
จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
  

โครงกำร หมำยถึง จ ำนวนโครงกำรทีส่มำชกิกองทนุพัฒนำบทบำทสตรขีอรบัเงนิสนับสนุนทนุหมุนเวยีน 
ได้รบักำรสนับสนุน  หมำยถึง ได้รบักำรพิจำรณำโครงกำรให้น ำเงนิไปประกอบอำชพี 
มีรำยได้เพ่ิมขึ้น  หมำยถึง สมำชกิกองทนุได้น ำเงนิทนุไปประกอบอำชพีท ำให้มีรำยได้เพ่ิมขึ้น 

ตัวชีว้ัดที ่3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 

ผลิตภัณฑ์ของสตร ีหมำยถึง  ผลิตภัณฑ์ของสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรทีี่ได้รบัเงนิกู้ยืมจำกกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรไีปประกอบอำชพี  
กำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สตร ีที่ได้รบักำรพัฒนำและสำมำรถน ำไปจด
ทะเบียนเปน็ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  กับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจงัหวัด/อ ำเภอ 
หมำยเหตุ    จงัหวัดขนำดเล็ก    34  จงัหวัด ๆ ละ    2 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน    68  ผลิตภัณฑ์ 
                  จงัหวัดขนำดกลำง  22  จงัหวัด ๆ ละ    3 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน    66  ผลิตภัณฑ์ 
                  จงัหวัดขนำดใหญ่   21 จงัหวัด ๆ ละ     4 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน    84  ผลิตภัณฑ์ 
                  รวมทัง้ส้ิน   218  ผลิตภัณฑ์ 
 

ตัวชีว้ัดที ่4 จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 
 
 

สตร ีหมำยถึง สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
หมู่บ้ำน/ชุมชน คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรทีุกระดับ คณะกรรมกำรกลุ่มอำชพีสตรทีี่ขึ้น
ทะเบียนกับกองทนุฯ   
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ตัวชีวั้ด ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดที่ 5 จ ำนวนองค์กรที่มีบทบำทในกำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพชวีติที่ได้รบักำรอนุมัติเงนิอุดหนุน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

กลุ่มองค์กร หมำยถึง องค์กรสตรทีีเ่ปน็สมำชกิกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
กำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ หมำยถึง กำรเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถที่ มีอยู่ในตัวเองให้มีมำกขึ้น 
หรอืกำรพัฒนำควำมสำมำรถทีมี่อยู่ให้มีมำกขึ้น 

ตั วชี้ วั ดที่  6  จ ำนวนโครงกำรที่ อง ค์กรสตร ไี ด้รับ 
กำรสนับสนุนเงนิจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
เพ่ือพัฒนำบทบำทและคุณภำพชวีติสตร ี

องค์กรสตร ีหมำยถึง องค์กรสตรทีีเ่ปน็สมำชกิกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี  
ควำมต้องกำรของสตร ีหมำยถึง ควำมต้องกำรของสตรหีรอืกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่ก ำหนดไว้ ใน 
แผนกำรพัฒนำระดับหมู่บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด หรอืที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรกี ำหนด โดยเป็นกิจกรรม 
ทีจ่ดัโดยองค์กรสตรหีรอืองค์กรสตรมีีส่วนรว่มในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม   
กำรพัฒนำคุณภำพชวีติ หมำยถึง หมำยถึง มีควำมสุข ควำมพอใจใน สุขภำพอนำมัย โภชนำกำร กำรศึกษำ 
รำยได้ ทีอ่ยู่อำศัย ทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม กำรอยู่รว่มกันในสังคม/ชุมชน อย่ำงน้อย 2 ใน 4 ข้อ ดังน้ี 
1. ครวัเรอืนของสมำชกิผ่ำนเกณฑ์ ข้อมูลควำมจ ำเปน็พ้ืนฐำน (จปฐ.)  
2. สตรไีด้รบักำรเข้ำถึงสวสัดิกำรของชุมชนหรอืรฐั 
3. มีกำรท ำกิจกรรมรว่มกันภำยในครอบครวัและชุมชน 
4. ครวัเรอืนของสมำชกิมีกำรออม 
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ตัวชีวั้ด ค ำอธบิำย 
ตัวชีว้ัดท่ี 7 กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

เกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงกำรคลังก ำหนด  หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวยีนท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนดในแต่ละ 
ปีบัญชซีึง่จะประกอบด้วย เกณฑ์กำรประเมินผล 6 ด้ำน  ได้แก่  
           1. ด้ำนกำรเงนิ  
           2. ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           3. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
           4. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรทุนหมุนเวยีน 
           5. กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรผู้บรหิำรทุนหมุนเวยีน พนักงำน และลูกจำ้ง 
           6. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรฐั/กระทรวงกำรคลัง 
 
โดยผลกำรประเมินในภำพรวมท้ัง 6 ด้ำน ไม่ตำ่กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนท่ีระดับ 3.0000 คะแนน 
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ส่วนที ่4  
แผนงำน/โครงกำร 

ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัดและ
ค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 กำร
พัฒนำ
กลุ่มอำชพี
สตร ี

(1) สนับสนุน
เงนิทุนหมุนเวยีน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

สมำชกิกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ีได้เข้ำถึง
แหล่งเงนิทุนดอกเบ้ีย
ต่ำและใชเ้งนิเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร รอ้ยละ 80 
 

จงัหวัด/กทม. 
 

1,390.0000 
36,950 
โครงกำร 

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร
 
 
 
 
  

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร 

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร 

1,478.0000 
7,390  

โครงกำร 

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร 

 

(2) พัฒนำกลุ่ม
อำชพีกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรสู่ีกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 
OTOP 

รอ้ยละกลุ่มอำชพี
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรท่ีีได้รบั
เงนิทุนหมุนเวยีนและ
ได้รบัผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ ได้รบักำร
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
(OTOP) 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีได้รบั
เงนิทุน
หมุนเวยีนท่ียัง
ไม่ได้ข้ึน
ทะเบียนเป็น 
OTOP 

57.00000 
76 แห่ง 
3,800 

ผลิตภัณฑ์ 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ์ 

รวม 760 
ผลิตภัณฑ์ 

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ์ 

รวม 760 
ผลิตภัณฑ์ 

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ์ 

รวม 760 
ผลิตภัณฑ์ 

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ์ 

รวม 760 
ผลิตภัณฑ์ 

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ์ 

รวม 760 
ผลิตภัณฑ์ 

 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 กำร
พัฒนำ
กลุ่มอำชพี
สตร ี

(3) พัฒนำทักษะ
อำชพีแก่สมำชกิ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

รอ้ยละกลุ่มสมำชกิ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรท่ีีขอรบั
กำรสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีนได้รบักำร
สนับสนุนพัฒนำ
ทักษะอำชพี 

จงัหวัด/กทม. 19.2500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

 

(4) เสรมิสรำ้ง
วนัิยกำรเงนิกลุ่ม
อำชพี 

รอ้ยละกลุ่มสมำชกิ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรท่ีีขอรบั
กำรสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีนได้รบักำร
ส่งเสรมิควำมรูด้้ำน
กำรเงนิและบัญชี
ครวัเรอืน 

จงัหวัด/กทม. 15.4000 
77 แห่ง 

3.0800 
77 แห่ง 

3.0800 
77 แห่ง 

3.0800 
77 แห่ง 

3.0800 
77 แห่ง 

3.0800 
77 แห่ง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

1.2 
กำร
พัฒนำ
กลยุทธ์
ทำง
กำรตลำด 

 

(1) พัฒนำทักษะ
อำชพีสมำชกิ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี
ท่ีได้รบัผลกระทบ
จำกเศรษฐกิจ 
และโรคอุบัติใหม่ 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรท่ีี
ได้รบัผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ ได้รบักำร
พัฒนำทักษะและมี
รำยได้เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 
40 ในปี 2570 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีได้รบั
เงนิทุน
หมุนเวยีนเพ่ือ
น ำไปพัฒนำ
ฟ้ืนฟูกลุ่มอำชพี 

76.0000 
878 แห่ง 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

 

(2) ส่งเสรมิควำมรู ้
ด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ กำรบรหิำร
จดักำรด้ำน
กำรตลำดสู่
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

รอ้ยละกลุ่มสมำชกิ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรท่ีีขอรบั
กำรสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีนได้รบักำร
สนับสนุนควำมรูด้้ำน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

จงัหวัด/กทม. 38.5000 
77 แห่ง 

7.7000 
77 แห่ง 

7.7000 
77 แห่ง 

7.7000 
77 แห่ง 

7.7000 
77 แห่ง 

7.7000 
77 แห่ง 

 

1.3  
กำร
ส่งเสรมิ
ชอ่งทำง
กำรตลำด 

(1) ส่งเสรมิ
ชอ่งทำงกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อำชพีกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

กลุ่มอำชพีกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ท่ีได้รบัผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจมี
ชอ่งทำงกำรตลำด
ส ำหรบัจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จงัหวัดละ 2 ครัง้/ปี 

กลุ่มสมำชกิ
สตรท่ีีมีข้อมูล
จำกTPMAP 
จ ำนวน 76 
จงัหวัด ๆ ละ 2 
ครัง้/ปี โดยจดั
ในไตรมำส 1 - 4 

53.2000 10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

1.3  
กำร
ส่งเสรมิ
ชอ่งทำง
กำรตลำด 

(2) ส่งเสรมิ 
กำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อำชพีกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

ส่งเสรมิกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่
สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ในระดับตังหวัด
เพ่ือให้มีชอ่งทำง
กำรตลำดส ำหรบั
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ชุมชน จงัหวัดละ 2 
ครัง้/ปี 

จงัหวัด/กทม. 77.0000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

 

(3) เชือ่มโยง 
กำรสรำ้งเครอืข่ำย
ควำมรว่มมือด้ำน
กำรตลำดกลุ่ม
อำชพีสตร ี
 

สรำ้งเครอืข่ำย
กำรตลำดให้แก่
สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ในระดับภำคเพ่ือให้มี
ชอ่งทำงกำรตลำด
ส ำหรบัจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ภำคละ 1 ครัง้/ปี 

ภำค 40.0000 
4 ภำค 

8.0000 
4 ภำค 

 

8.0000 
4 ภำค 

8.0000 
4 ภำค 

8.0000 
4 ภำค 

8.0000 
4 ภำค 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 กำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
สตรแีละ
องค์กรสตร ี

(1) สนับสนุนเงนิ
ทุนอุดหนุน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

พัฒนำศักยภำพสตร ี
และแก้จนแบบพุ่ง
เป้ำและท ำตำม
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำรรอ้ยละ 80 

จงัหวัด/กทม. 1,478.0000 
7,375 
โครกำร 

295.0000 
1,475 

โครงกำร 

295.0000 
1,475 

โครงกำร 

295.0000 
1,475 

โครงกำร 

295.0000 
1,475  

โครงกำร 

295.0000 
1,475 

โครงกำร 

 

2.2 กำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
เครอืข่ำย 

(1) เสรมิสรำ้ง
ศักยภำพ
คณะท ำงำน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรพัฒนำ
ศักยภำพ ท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 80 

 295.7250 59.1450 59.1450 59.1450 59.1450 59.1450  

- เพ่ิมศักยภำพ
คณะท ำงำน
ขับเคล่ือนกองทุนฯ
ระดับต ำบล/
เทศบำล 
 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคล่ือนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมกำร
ขับเคล่ือน
ระดับต ำบล
เทศบำล 

 9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/

โครงกำร 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

 - เพ่ิมศักยภำพ
คณะอนุกรรมกำร
กองทุนฯระดับ
อ ำเภอ 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคล่ือนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมกำร
ขับเคล่ือนระดับ

อ ำเภอ 
 

 17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

 

 - เพ่ิมศักยภำพ
คณะอนุกรรมกำร
กองทุนฯระดับ
เขต 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคล่ือนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมกำร
ขับเคล่ือนระดับ

เขต 

 1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

 

 - เพ่ิมศักยภำพ
คณะอนุกรรมกำร
กองทุนฯระดับ
จงัหวัด 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคล่ือนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมกำร
ขับเคล่ือนระดับ

จงัหวัด 

 31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัดและ
ค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้ห
มำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

2.2 กำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
เครอืข่ำย 

(2) เสรมิสรำ้ง
ศักยภำพเครอืข่ำย
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

เครอืข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรไีด้รบักำร
พัฒนำศักยภำพ ท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 80 

 120.0000 22.4000 22.4000 22.4000 24.4000 24.4000  

- เพ่ิมศักยภำพ
คณะท ำงำน
เครอืข่ำยขับเคล่ือน
กองทุนฯ  
ระดับจงัหวัด 

เครอืข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรไีด้รบักำร
พัฒนำศักยภำพ ท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 80 

จงัหวัด/
กทม. 

 15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

 

- เพ่ิมศักยภำพ
คณะท ำงำน
เครอืข่ำยขับเคล่ือน
กองทุนฯ 
ระดับภำค 

เครอืข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรไีด้รบักำร
พัฒนำศักยภำพ ท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 80 

จงัหวัด/
กทม. 

 2.0000 
4 แห่ง 

2.0000 
4 แห่ง 

2.0000 
4 แห่ง 

3.0000 
4 แห่ง 

3.0000 
4 แห่ง 

 

- เพ่ิมศักยภำพ
คณะท ำงำน
เครอืข่ำยขับเคล่ือน
กองทุนฯ
ระดับประเทศ 

เครอืข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรไีด้รบักำร
พัฒนำศักยภำพ ท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 80 

จงัหวัด/
กทม. 

 

 5.0000 
1 แห่ง 

5.0000 
1 แห่ง 

5.0000 
1 แห่ง 

6.0000 
1 แห่ง 

6.0000 
1 แห่ง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

2.3 กำร
ส่งเสรมิ
และ
พัฒนำ
คุณภำพ
ชวีติ 

(1) พลังสตรยุีค
ใหม่รว่มใจขจดั
ควำมยำกจนแบบ
พุ่งเป้ำ 

กลุ่มสมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรท่ีี
มีรำยได้น้อยกลุ่ม
เปรำะบำง ได้รบักำร
พัฒนำคุณภำพชวีติ
ท่ีดีข้ึน รอ้ยละ 40 
ในปี 2570 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีมีรำยได้
ต่ำตำมข้อมูล 
จปฐ./TPMAP 
จ ำนวน 76 
จงัหวัด 

219.5000 
76 จงัหวัด/
878 อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/
878 อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/
878 อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/
878 อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/ 
878 อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/
878 อ ำเภอ 

 

(2) ส่งเสรมิกำร
ลงทุนทำงสังคม
แบบพุ่งเป้ำเพ่ือ
กำรพัฒนำชุมชน
ของสตร ี

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ท่ียำกจนและด้อย
โอกำสทำงเศรษฐกิจ 
ได้รบักำรชว่ยเหลือ
จำกระบบกำรลงทุน
ทำงสังคมแบบพุ่งเป้ำ 

จงัหวัด/กทม. ไม่ใช้
งบประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใช ้
งบประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
77 แห่ง 

 

(3) กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
เครอืข่ำยด้ำน
สวัสดิกำรและ
คุณภำพชวีติสตร ี

พัฒนำศักยภำพ
เครอืข่ำยคณะท ำงำน
เครอืข่ำยขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรเีพ่ือ
ส่งเสรมิสวัสดิภำพ
และพัฒนำคุณภำพ
ชวีติสตร ี

จงัหวัด/กทม. 21.1750 
77 แห่ง 

4.2350 
77 แห่ง 

4.2350 
77 แห่ง 

4.2350 
77 แห่ง 

4.2350 
77 แห่ง 

4.2350 
77 แห่ง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 กำร
พัฒนำ
สมรรถนะ
บุคลำกร
ในกำร
ขับเคล่ือน
กองทุนฯ 

(1) เพ่ิม
ประสิทธภิำพ
บุคลำกรในกำร
บรหิำรกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตร ี

พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรกลไกกำร
ขับเคล่ือนในกำร
บรหิำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

จนท.กองทุน 40.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000  

3.2 กำร
พัฒนำ
ระบบ
ข้อมูล
สำรสนเทศ 

(1) พัฒนำระบบ   
สำรสนเทศ
ฐำนข้อมูล 
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ/
ฐำนข้อมูลกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

ระบบ
สำรสนเทศ/
ฐำนข้อมูล
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

6.0000 2.0000 - 2.0000 - 2.0000  

(2) พัฒนำระบบ
กำรช ำระเงนิผ่ำน 
application  
ทุกธนำคำร 

พัฒนำระบบกำร
ช ำระเงนิผ่ำน 
application  
ทุกธนำคำร 

ระบบกำรช ำระ
เงนิผ่ำน 
application  
ทุกธนำคำร 

15.0000 15.0000 - - - -  

(3) พัฒนำระบบ
บัญชกีำรเงนิของ
กองทุน 

พัฒนำระบบบัญชี
กำรเงนิของกองทุน 

พัฒนำระบบ
บัญชกีำรเงนิ
ของกองทุน 

       

ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

3.2 กำร
พัฒนำ
ระบบ
ข้อมูล
สำรสนเทศ 

(4) โครงกำร
บ ำรุงรกัษำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือใช้
ในกำรสนับสนุน
งำนด้ำนบรหิำร
จดักำร 

 บ ำรุงรกัษำ
ระบบ
สำรสนเทศ/
ระบบบัญชี
กำรเงนิ/ระบบ
กำรช ำระเงนิ
ผ่ำน 
application 

15.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000  

3.3 กำร
พัฒนำ
ระบบใน
กำรบรหิำร
จดักำร 

(1) เชดิชูเกียรติ
คนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

 จงัหวัด/กทม.  15.3500 15.3500 15.3500 15.3500 15.3500  

- คัดเลือกคน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรดีีเด่น
จงัหวัด/
กรุงเทพมหำนคร 

สมำชกิกลุ่ม/องค์กร/
เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรยกย่องเชดิ
ชูเกียรติ มีขวญั
ก ำลังใจท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
 

จงัหวัด/กทม. 
 

 3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

 - คัดเลือกคน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรดีีเด่น
เขตตรวจรำชกำร 

สมำชกิกลุ่ม/องค์กร/
เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรยกย่องเชดิ
ชูเกียรติ มีขวญั
ก ำลังใจท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
 

18 เขตตรวจ
รำชกำร/กทม. 

 

 9.5000 
19 แห่ง 

9.5000 
19 แห่ง 

9.5000 
19 แห่ง 

9.5000 
19 แห่ง 

 

9.5000 
19 แห่ง 

 

 - เชดิชูเกียรติและ
เสรมิสรำ้งพลัง
สตรเีป็นแบรนด์
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

สมำชกิ/องค์กร/
เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรเชดิชู
เกียรติ และเป็นพลัง
เสรมิสรำ้ง(Soft 
Power)ด้วยกระท ำ
ตนเป็นแบรนด์
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

18 เขตตรวจ
รำชกำร/กทม. 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำย
เหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 

3.3 กำร
พัฒนำ
ระบบใน
กำรบรหิำร
จดักำร 

(1)  ประชุม
พิจำรณำทบทวน
กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับในภำรกิจ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

ปรบัปรุงกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ 
แนวทำงในกำ 
รด ำเนินงำน 

 1.5000 0.5000 - 0.5000 - 0.5000  

 (2) ประชุมทบทวน
กำรจดัท ำคู่มือ
ส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

คู่มือส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

 1.0000 0.5000 - - 0.5000 -  

 (3) จดัท ำคู่มือ ส่ือ 
ส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคล่ือนกองทุนฯ 

จดัท ำคู่มือ ส่ือ 
ส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคล่ือนกองทุนฯ 

 4.0000 2.0000 - - 2.0000 -  

 (4) เชดิชูเกียรติคน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

เชดิชูเกียรติคน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

 30.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000  

 (5) เสรมิสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร 

เสรมิสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร 

 7.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  
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ทีป่รกึษำ :                                                                                        ทีป่รกึษำ :  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฉัตรมงคล  แน่นหนำ 
1. นำยสมคิด จนัทมฤก               อธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน                                                
2. นำงวฑูิรย์ นวลนุกูล                 รองอธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน                                          
3. นำงนวลจนัทร ์ศรมีงคล           ผู้อ ำนวยกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี                                
3. นำงสำวสุวรรณำ  รอดเรอืง      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                                   
4. นำยวรีะพล  ปักค ำไทย            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร ์
5. นำงพัชรนิทร ์พำน ำมำ             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 
6. นำยธรีะพล  คู่คิด                   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย 
 
คณะผู้จดัท ำ : 
 

ผู้รว่มทบทวนแผนปฎิบัติกำรระยะยำว 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
นำงสำวสมธญั  เล็กเซง้                   นักวเิครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำงสำวปยุตำ จนัทรเ์ส็ง                   นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำยเทพวสันต์ จนัพล                      นักวชิำกำรคอมพิวเตอรช์ ำนำญกำร 
นำงณัญชยำ ชุม่ชืน่                         นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงขวัญใจ ใบจนัทร ์                       นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำยภัทธำวุธ ปะตังถำโต                  นักวเิครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำยกฤษฎำ สำคร                           นักวเิครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำงสำวเมชยำ ชูวงศ์สวัสดิ์               นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 
นำงสำวธญัชนก นำมเจงิ                  นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 
นำงสำวณภัทร เทพพูลผล                นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน 
นำยประทปี ค ำดวง                         นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน 

นำงสำวพันสี คุณธรรม          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำชุมชน 
นำยธรีะพงศ์ บรรณรำช         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบรหิำรงำนพัฒนำชุมชน 
นำยอภิชยั รอดวนิิจ              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบรหิำรงำนพัฒนำชุมชน 
นำงสำวนุจรยี ์ตุ้มดง             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบรหิำรงำนพัฒนำชุมชน 
นำยธวัช อนิลบล                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสรมิกำรพัฒนำชุมชน           
นำงทุงสะกรำนต์ สุดธญัญรตัน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสรมิกำรพัฒนำชุมชน           
นำงปรำณี บัววังโป่ง              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน 
นำงสำวจนัทรห์อม สีแดง       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน 
นำยสำมิตร ์เครอืค ำ              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน 
นำงภัทรำวดี หมั่นเรยีน          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน 
นำยนรนิทร ์เต็มรำม              พัฒนำกำรอ ำเภอทำ่หลวง 

ชือ่หนังสือ : แผนปฎิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

คณะผู้จดัท ำ 
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ผู้รว่มทบทวนแผนปฎิบัติกำรระยะยำว 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
นำงสำววลิำวัลย ์ทองเอี่ยม               พัฒนำกำรอ ำเภอพรหมพิรำม 
นำงสำวอัมพร ไชยโย                       พัฒนำกำรอ ำเภอแม่ออน       
นำงสำวจำรุวรรณ เอี่ยมสะอำด          นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวกรกนก ดีด้วยชำติ                นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวพิชญำภำ ชยัสงครำม             นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวสุธวิรรณ พิกลุเงนิ                นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำยสมระลึก สุระมำศ                        นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวกัลนิกำ วุฒำพิทักษ์                นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำยสมศักดิ์ กู้เกียรติก ำธร               นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงหยกแก้ว เหงกระโทก                นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำยสุมิตร พันเรอืงเดช                   นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวจนัทิรำ ชวำลสันติ               นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวพรประภำ ลำดบัวขำว          นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวปวณีำ ทำ่สว่ำง                   นักวชิำกำรพัฒนำชุมชน 

นำงสำวสุรสัวดี บุตรพลวง         นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงวลิำวรรณ อันนำนนท ์         นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 
นำยยุทธพล เนื่องแก้ว              นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 
นำงจนัทมิำ โกสินทรร์กัษำ         หัวหน้ำคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรจีงัหวัด 
นำงพรทพิย ์ต้ังกีรติ                  หัวหน้ำคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรจีงัหวัด 
นำงจนัทรแ์รม สูจรติ                 คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด 
นำงสำวจนัทรห์อม สีแดง           คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด 
นำงมำลัย หนูแจม่                    เลขำนุกำรคณะคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตรฯี 
นำงหนูเกตุ ศรหีำรตัน์               คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทนุฯ 
นำงสำววรรณำ มุจรนิทร ์           คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรตี ำบล/เทศบำล 
นำงสำวทัตติญำ ปิ่ นแก้ว            นักจดักำรงำนทัว่ไป 
นำงสำวสุวรรณพร ถำพร            เจำ้หน้ำทีบั่นทกึข้อมูล 
นำงสำวปุณยปภีน์ เขียวทอง       นักจดักำรงำนทัว่ไป 
นำงสำวนิตยำ แจง้ประดิษฐ ์        เจำ้พนักงำนปกครองช ำนำญกำร 
นำงสำวอรสิรำ รอดพ้น               นิติกร 
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