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ส านกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดจ้ดัท ายทุธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2560 -2564  ข้ึน
โดยไดแ้ต่งตั้งคณะท ำงำนยกร่ำงยุทธศำสตร์กองทุนพฒันำบทบำทสตรี  จดัท ำร่ำงยุทธศำสตร์กองทุนฯ และจดัประชุม
เชิงปฏิบติักำรจดัท ำร่ำงยทุธศำสตร์กองทุนพฒันำบทบำทสตรี  กรมกำรพฒันำชุมชน พ.ศ. 2560 -2564  ซ่ึงมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
งำนพฒันำบทบำทสตรี เขำ้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรกรมกำรพฒันำชุมชน  ผูแ้ทนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พฒันำบทบำทสตรี  ผูแ้ทนกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ ผูแ้ทนส ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร 
ผูแ้ทนบริษทั รักลูก กรุ๊ป คณะท ำงำนยกร่ำงยุทธศำสตร์กองทุนพฒันำบทบำทสตรีจดัท ำร่ำงยุทธศำสตร์กองทุนฯ และ
เจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี โดยมีอำจำรยจ์ำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เป็นท่ีปรึกษ ำ  และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน  เพื่อขอควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนยุทธศำสตร์กองทุนพฒันำบทบำทสต รี 
พ.ศ. 2560 -2564 ฉบบัน้ี

ส ำนักงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี จึงไดจ้ดัท ำเล่มแผนยุทธศำสตร์กองทุนพฒันำบทบำทสตรี พ.ศ. 2560 -2564
เพื่อใช้เ ป็นแนวทำงในกำรด ำ เนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดภำยใต้วิสัยทัศ น์ 
“เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  และผลกำร
ด ำเนินงำนก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงต่อสตรีทุกระดบั ต่อไป

ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ตุลาคม  2559

ค าน า
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(1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต ่ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน
ส ำหรับกำรลงทุนเพื่อพฒันำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได ้หรือเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
ใหแ้ก่สตรีและองคก์รของสตรี 

(2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริมบทบำทและพฒันำศกัยภำพสตรีและเครือข่ำยสตรี  
ในกำรเฝ้ำระวงัดูแลและแกไ้ขปัญหำของสตรี กำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตของสตรี น ำไปสู่
กำรสร้ำงสวสัดิภำพ หรือสวสัดิกำรเพื่อคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของสตรีและผูด้อ้ยโอกำสอ่ืน ๆ ในสังคม

(3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจดักิจกรรมในกำรพฒันำบทบำทสตรี 
กำรสร้ำงภำวะผูน้ ำ กำรพฒันำองค์ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งทำงดำ้นสังคมให้ แก่สตรีและ
องคก์รของสตรี

(4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกำรแกไ้ขปัญหำและพฒันำสตรี
ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร

วตัถุประสงค์ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ทีม่า : - พ.ร.บ.กำรบริหำรทุนหมุนเวยีน พ.ศ.2558 มำตรำ 39 กำรรวมทุนหมุนเวยีน ใหก้ระท ำไดเ้ม่ือทุนหมุนเวยีนท่ีจะรวมกนันั้นมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัหรือ    
สำมำรถด ำเนินกำรร่วมกนัได ้ และจะตอ้งไม่มีผลเป็นกำรขยำยวตัถุประสงคเ์กินกวำ่วตัถุประสงคเ์ดิมของทุนหมุนเวยีนท่ีน ำมำรวมกนั 

- พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณ พ.ศ. 2559  (ฉบบัท่ี ๓ งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (เล่มท่ี 13) )
- ขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพฒันำบทบำทสตรี วำ่ดว้ยกำรบริหำรกองทุนพฒันำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 ขอ้ 5 )



อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
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คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้
1. ก ำหนดนโยบำย ยทุธศำสตร์ มำตรกำร  และแนวทำงในกำรบริหำรกองทุน
ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์

2. พิจำรณำอนุมติัแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
3. ก ำหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพสัดุ ตลอดจนกำร
ก ำหนด ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทุน 
ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด

4. ก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำร  และติดตำมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์
ของกองทุน

5. แต่งตั้งผูอ้  ำนวยกำร
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพื่อพิจำรณำหรือปฏิบติังำนตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริหำรมอบหมำย

อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ทีม่า : ขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพฒันำบทบำทสตรี วำ่ดว้ยกำรบริหำรกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  พ.ศ. 2559 ขอ้ 9 



โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั

กลุ่มอ านวยการ

งานอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

งานยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ

งานพฒันาระบบ
เทคโนโลยี

งานเครือข่าย
สัมพนัธ์

งานส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน กลุ่มกฎหมาย

งานการเงิน
และบัญชี
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คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ส านักงานกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี (สกส.)



1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี     
2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)

3. แผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 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  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสังคม
เป้าหมายที ่๑ ลดปัญหาความเหล่ือมล า้ด้านรายได้ของกลุ่มคนทีม่ฐีานะทาง

เศรษฐกจิสังคมทีแ่ตกต่างกนั และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมายที ่๒ เพิม่ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากให้มคีวามเข้มแขง็ เพ่ือให้

ชุมชนพึง่พาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากขึน้

กรมการพฒันาชุมชน
วสัิยทัศน์ “ เศรษฐกจิฐานรากมัน่คงและชุมชนพึง่ตนเองได้ภายในปี 2564 ”

ยุทธศาสตร์ที ่1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึง่ตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที ่ 2. ส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากให้ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ที ่ 3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มปีระสิทธิภาพและมธีรรมาภิบาล

แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที ่12

ยุทธศาสตร์ที่
1 . ปรับเปลีย่นเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาค

เท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิชาย
2. เสริมพลงัและเพิม่อ านาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ
4.  ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกนัช่วยเหลือและเยยีวยา
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. กองทุนคดิดอกเบีย้เงนิกู้ต ่ากว่ากองทุนอ่่น  

ที่มวีตัถุประสงค์คล้ายกนั
2. กองทุนมเีป้าหมายชัดเจน ที่มุ่งสร้างโอกาส

ให้สตรี/กลุ่มสตรีด้อยโอกาส พฒันาศักยภาพ
ในการด ารงชีวติและแก้ปัญหาสตรี/ชุมชน

3.  คณะท างานระดับต าบล /เขตใน กทม. เป็นกลไก 
ส าคญัในกระบวนการบริหารกองทุน ในพ่้นที่ 

4. ข้อบังคบัในการขบัเคล่่อนกองทุน ท่ีมุ่งให้
ทุกภาคส่วนเกดิกระบวนการแบบมส่ีวนร่วม

5. กระบวนงานในพ้่นที่เน้นกระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของพ้่นที่ได้

1. ส านักงานขาดบุคลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญ
ด้านการเงนิและบญัชี การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ  นิติกร ทั้งในส่วนกลางและในพ่้นที่

2. การบริหารกองทุนมรีะบบการจัดการข้อมูล
ข่าวสาร  ระบบการเงนิ งบประมาณ และระบบ
การตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผล 
ทีม่ปีระสิทธิภาพน้อย

3. การส่่อสารสร้างความเข้าใจในระเบยีบและ
แนวทางปฏิบตัิของกองทุนให้แก่หน่วยงาน ในพ่น้ที ่ 
สมาชิกสตรี กลุ่มสตรีทีด้่อยโอกาสมปีระสิทธิภาพน้อย

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
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โอกาส อุปสรรค
1. กระแสการต่่นตัวให้สตรีมบีทบาทน าใน
ระดบัประเทศภูมภิาค และระดบั โลก

2. สตรีและกลุ่มสตรีทีด้่อยโอกาสทีม่ศัีกยภาพ  มคีวาม
ต้องการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของภาครัฐเพิม่ขึน้

3. ปัญหาด้านความเหลีอ่มล า้  การละเมดิสิทธิ
ของสตรีมคีวามรุนแรง จึงต้องการสนับสนุน
เงนิทุนจากรัฐในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

4. พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวยีนท าให้กองทุนมี
แนวทางการบริหารทีชั่ดเจน

5. มหีน่วยงานภาคทีีส่นใจพร้อมให้การสนับสนุน

1. กองทุนฯ เป็นกองทุนใหม่ ท าให้การก าหนด
หลกัเกณฑ์ กลไกการบริหารงาน 
ยงัไม่สมบูรณ์

2. ระเบียบปฏิบัติของทางราชการมกีารควบคุม
มากกว่าการส่งเสริมสนับสนุน ท าให้การ
บริหารกองทุนในพ่้นท่ีขาดความคล่องตัว

3. หน่วยงานในพ่้นที่ยงัให้ความส าคญักบั
การพฒันาอาชีพและพฒันาบทบาทสตรีน้อย

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
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แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2560 - 2564
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มติิประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

มติิคุณภาพการให้บริการ

มติิประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการ

มิตกิารพฒันาองค์การ

แผนทียุ่ทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.  2560-2564

สตรี  องค์กรสตรี องค์กรสตรี  และเครือข่ายสตรี

“ เป็นแหล่งทุนในการพฒันาสตรีเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกจิฐานรากเข้มแขง็และมคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้”

Page  10 เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ  ตามหลกัธรรมาภบิาล

สตรีเข้มแข็งเป็นพลงัขับเคล่ือนเศรษฐกจิฐานรากเข้มแข็ง
และมคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้

การบริหารกองทุนมปีระสิทธิภาพ

 เสริมสร้างอาชีพและรายได้ 
แก่สตรี

ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย
ในการพฒันาคุณภาพชีวติ

 การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่าย
ในพืน้ที่

สตรีมีคุณภาพชีวติทีด่ขีึน้สตรีมีรายได้เพิม่ขึน้ เครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเข้มแขง็

เครือข่ายในพืน้ที่



แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์
1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ             1.2 พฒันากลุ่มอาชีพสตรี

1.3 เพิม่ช่องทางการตลาด                                 1.4 การส่ือสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยัง่ยืน

2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่าย
ในการพฒันาคุณภาพชีวติ

2.1 พฒันาศักยภาพสตรี                                   2.2 สร้างและพฒันาเครือข่ายสตรี
2.3 ขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพชีวติสตรี

3. การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที่ 3.1 สร้างภาคคีวามร่วมมือ                              3.2 พฒันาองค์ความรู้เครือข่าย
3.3 กจิกรรมเครือข่าย

4. เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

4.1 พฒันาสมรรถนะบุคลากรในการขบัเคล่ือนกองทุนฯ
4.2 พฒันาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.3 พฒันาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ

วสัิยทัศน์ : “ เป็นแหล่งทุนในการพฒันาสตรีเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกจิฐานรากเข้มแขง็และมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้”

พนัธกจิ
1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีส าหรับการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้
2. จัดสรรเงินทุนในการพฒันาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน

3. บริหารกองทุนให้มคีวามมัน่คง ตามหลกัธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์/เป้าหมายหลกั : สตรีเข้มแขง็เป็นพลงัขบัเคล่่อนเศรษฐกจิฐานราก เข้มแขง็และมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพฒันาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที ่3 การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที่
ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ  

ตามหลกัธรรมาภบิาล
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1

เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1   เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

สตรีมีรายได้
เพิม่ขึน้

Page  14

1. จ านวน
โครงการที่

กองทุนพฒันา
บทบาทสตรี

อนุมัตไิด้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ
และเครือข่าย

อาชีพ
2. จ านวนกลุ่ม
อาชีพสตรีได้รับ
การพฒันา 

ตวัช้ีวดั

การเข้าถงึปัจจยัการ
ประกอบอาชีพ

พฒันากลุ่ม
อาชีพสตรี

เพิม่ช่องทาง
การตลาด

การส่ือสารสร้างการ
รับรู้เพ่ือความยัง่ยืนกล

ยุท
ธ์

แผ
นง

าน
/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. จัดท าฐานข้อมูลการตลาด
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. ท าความร่วมมือกบับริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีจ ากดัขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพสตรี

9. เสริมสร้างค่านิยมใหม่ในการประกอบ 
สัมมาชีพ

10. พฒันากลุ่มสัมมาชีพสตรีสู่ OTOP
11. เชิดชูเกยีรติสัมมาชีพสตรีดเีด่น
12. start up  สัมมาชีพสตรี
(ส่งเสริมสัมมาชีพที่ใช้องค์ความรู้สู่ 
นวัตกรรมใหม่)

แผนงานการเข้าถึงแหล่งทุน
1. ส่งเสริมแหล่งทุน ในการ
ประกอบ อาชีพ
2. เพิม่ช่องทางการเข้าถึงปัจจยั
การ ประกอบอาชีพ
3. เพิม่ทุนให้เพยีงพอ
4. พฒันาทุนให้เอื้อต่อนโยบายรัฐบาล
แผนงานการสร้างองค์ความรู้
5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสตรี
6. ส่งเสริมการสร้างและพฒันา 
องค์ความรู้และภูมปัิญญาใน 
การประกอบอาชีพของสตรี

7. จดัคาราวานกองทุนฯ เคล่ือนที่
8. พฒันาเทคนิคการให้เงนิกู้
ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายอาชีพ
และผลติภัณฑ์
แผนงานการบริหารจดัการ
9. ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันา
อาชีพของชุมชน

10. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานกองทุนกบั
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./คณะท างานฯทุกระดบั

พฒันาศักยภาพสตรี

กล
ยุท

ธ์ ขบัเคล่ือนการพฒันา
คุณภาพชีวติสตรี

แผ
นง

าน
/โค

รง
กา
ร 

สตรี 
มคุีณภาพชีวติ

ทีด่ขีึน้
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1. พฒันาสตรีให้มภีาวะผู้น าและ 
ความสามารถในการบริหารงาน

2. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทางการเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม การปกครองและ
ส่ิงแวดล้อม

3. สร้างผู้น าสตรีรุ่นใหม่
4. เสริมสร้างความเข้มแขง็ของสมาชิก 
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี

5. ส่งเสริมผู้น าสตรีสู่ระบบมาตรฐาน
งานชุมชน (มชช.)

6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
7. ยกย่อง ชมเชย ผู้น าสตรีดเีด่น
8. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาบทบาทสตรี
9. ส่งเสริมการจดัองค์ความรู้และนวตักรรม
ในการพฒันาคุณภาพชีวติสตรี

10. ส่งเสริมผู้น าสตรีในการพฒันา 
ศักยภาพการบริหารจดัการและ
พฒันาคุณภาพชีวติ

1. ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาสตรีและ
สนับสนุนกจิกรรมตามแผนพฒันาสตรี

2. ส่งเสริมพฒันายกระดบัศักยภาพสตรี
3. ส่งเสริมสตรีกบัวถิีชีวติเศรษฐกจิพอเพยีง
4. สตรีเป็นแกนน าในการพฒันาคุณภาพชีวติ
ครัวเรือน ตามเกณฑ์ จปฐ.

5. ส่งเสริมองค์กรสตรี ในการดูแล แก้ปัญหา
สตรี เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

6. การจดัสวสัดกิาร และส่งเสริมสวสัดิภาพ
ของสตรี

7. ส่งเสริมศูนย์ขับเคล่ือนกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีทุกระดบั

8. ส่งเสริมกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติสตรี
9. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานพฒันา
คุณภาพชีวติสตรี

จ ำนวนผูน้ ำสตรี
ไดรั้บกำรพฒันำ
ศกัยภำพในกำร
บริหำรจดักำรและ
พฒันำคุณภำพชีวิต

ตัวช้ีวดั

สร้างและพฒันา
เครือข่ายสตรี

1. สร้างเครือข่ายกจิกรรมกองทุนพฒันา 
บทบาทสตรี

2. พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารงานของ
เครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

3. ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั
ระหว่างเครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

4. ส่งเสริมการบริหารงานเครือข่ายกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีให้มปีระสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมผู้น าสตรีและเครือข่ายฯ ในการเช่ือม
ประสานการท างานร่วมกบัองค์กรสตรีอ่ืน
ในประเทศ

6. ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัองค์กรสตรี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

7. เสริมสร้างความเข้มแขง็เครือข่ายกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีระดบัภาค

8. สร้างและพฒันาเครือข่ายสตรีและบทบาท
ของเครือข่ายสตรีต่อการพฒันาสังคม



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2
ง

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3

การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที่
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การเช่ือมโยงกบักลุ่มเครือข่ายในพืน้ที่
ผู้รับผดิชอบหลกั : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มส่ีวนร่วม : ภาคกีารพฒันาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม
ผู้ปฏบิัต ิ: สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./

อกส.อ./คณะท างานฯทุกระดบั

สร้างภาคี
ความร่วมมือกล

ยุท
ธ์ ส่งเสริมกจิกรรม

กลุ่มเครือข่าย

แผ
นง

าน
/โค

รง
กา
ร 

เครือข่าย
กองทุนพฒันา
บทบาทสตรี
เข้มแขง็
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1. จดัท าฐานข้อมูลภาคี
การพฒันาด้านอาชีพและ
การพฒันาศักยภาพสตรี

2. ก าหนดรูปแบบภาคคีวามร่วมมือ
และสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม

3. จดักจิกรรมความร่วมมือ/
ท า MOU /กจิกรรมสานสัมพนัธ์

4. ก าหนดรูปแบบกจิกรรมทีจ่ะ
ขบัเคล่ือนการพฒันาศักยภาพ 
สตรี

5. แสวงหาความร่วมมือกบั 
ภาคกีารพฒันาในการแก้ไขปัญหา
และ พฒันาคุณภาพชีวติของสตรี

1. ส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุน 
กจิกรรมการพฒันาศักยภาพสตรี

2. สนับสนุนองค์ความรู้
การพฒันาอาชีพสตรี

3. ส่งเสริมกจิกรรมการด าเนินงาน
ของกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่

4. จดักจิกรรมแสดงผลงานของ
กองทุนฯ ร่วมกบักลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
5. สานสัมพนัธ์เครือข่าย อาชีพสตรี/สัมมาชีพ
6. เช่ือมโยงตลาด OTOP /แหล่งท่องเทีย่ว/ 

หมู่บ้าน ovc /  ตลาดประชารัฐ
7. ส่งเสริมความร่วมมือด้าน  
การตลาด กบั ประชารัฐ

1. จ านวนผลติภัณฑ์
ของสตรีได้รับการ
พฒันาเป็น OTOP
2. จ านวนกลุ่มของ
สมาชิกกองทุนทีม่ี

ภาคเีครือข่ายในพื้นที่
ให้การสนับสนุน

ตัวช้ีวดั

พฒันาองค์ความรู้
เครือข่าย

1. จัดท าทะเบียนเครือข่ายอาชีพ/ เครือข่าย
องค์ความรู้ในการพฒันาศักยภาพสตรีด้านต่าง ๆ

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกนักบั
กลุ่มเครือข่ายในพ้ืนท่ี

3. พฒันาเครือข่ายองค์ความรู้
4. ส่งเสริมการจัดท าแผนการสนับสนุนงาน
กองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนท่ี

5. ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เครือข่ายอาชีพ
ในระดบัต่าง ๆ หรือ KM สัญจร ร่วมกบักลุ่ม 
เครือข่าย ในพ้ืนที่

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
เทคโนโลยี

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างขดีความสามารถกองทุนฯ  ตามหลกัธรรมาภบิาล
ผู้รับผดิชอบหลกั : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มส่ีวนร่วม : ภาคกีารพฒันาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม
ผู้ปฏบิัต ิ: สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./

อกส.อ./คณะท างานฯทุกระดบั

พฒันาสมรรถนะ
บุคลากรในการ
ขบัเคล่ือนกองทุนฯกล

ยุท
ธ์ พฒันาระบบและกลไก

ในการบริหารจดัการ
กองทุนฯ

แผ
นง

าน
/โค

รง
กา
ร 

การบริหารกองทุน
มีประสิทธิภาพ
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แผนงานพฒันาศักยภาพบุคลากรในกองทุนฯ
1. เพ่ิมศกัยภำพสมรรถนะของบุคลำกรในองคก์ร   
ให้ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ไดแ้ก่
กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในระบบกำร 
ประเมินผลทุนหมุนเวียน ฯลฯ

2. เพ่ิมพนูทกัษะในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงิน
และบญัชีกองทุนพฒันำบทบำทสตรี

3. กิจกรรมสร้ำงสุขในองคก์ร
4. เสริมสร้ำงควำมรู้ดำ้นกฎหมำยแก่เจำ้หนำ้ท่ี
5. ส่งเสริมกำรขบัเคล่ือนค่ำนิยมองคก์ำรท่ีดี
แผนงานพฒันาศักยภาพกลไกการขับเคล่ือน
กองทุนฯ
6. เพ่ิมประสิทธิภำพกลไกกำรขบัเคล่ือน

กองทุนฯ ของจงัหวดั/กทม.
7. เพ่ิมประสิทธิภำพอำสำสมคัรผูป้ระสำนงำน 

กองทุนฯชุมชนในพ้ืนท่ี กทม. /จงัหวดั ให้ 
สำมำรถถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ได้

8. สร้ำงแรงจูงใจ ให้เกียรติ ยกยอ่งผูมี้ 
ผลงำนส่ือสำรภำพลกัษณ์ท่ีดีใน กองทุนฯ

แผนงานพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ
1. พฒันำระบบฐำนขอ้มูลสมำชิกกองทุน/ บุคลำกร
2. พฒันำระบบบญัชีกองทุนอิเล็กทรอนิกส์
3. พฒันำคลงัขอ้มูลกลุ่มอำชีพของสมำชิก กองทุนฯ
แผนงานพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารกองทุน 
4. พฒันำเวบ็ไซต ์Helpdesk Online
5. บ  ำรุงรักษำระเบียนทะเบียนลูกหน้ี (SARA)
6. เช่ือมโยงทะเบียนรำษฎร์และบตัรประชำชน
7. พฒันำเวบ็ไซตก์องทุนพฒันำบทบำทสตรีใน
ส่วนกลำงและจงัหวดั

8. พฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

9. พฒันำระบบงำนสำรบรรณดว้ยอิเล็กทรอนิกส์/
ส ำนกังำนไร้กระดำษ

10. ผลิตส่ือขอ้มูลควำมรู้เพื่อกำรประกอบอำชีพและ 
ส่ือเพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์งำนกองทุนอิเล็กทรอนิกส์

11. สนบัสนุนกำรให้บริกำรขอ้มูล ข่ำวสำรกองทุนฯ 
ดว้ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ

12.สร้ำงและพฒันำเครือข่ำยกำรใชป้ระโยชน์จำก
เทคโนโลยสีำรสนเทศ

13. พฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำรควำมรู้
กองทุนฯ

1. พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำร กำรเงิน กำรบญัชี
กองทุนฯ และสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรสอบทำน 
และปรับปรุงรำยงำนทำงกำรเงินแก่เจำ้หนำ้ท่ี

2. สร้ำงและพฒันำกลไกกำรบริหำรจดักำรติดตำมหน้ี
3. พฒันำระบบกำรตรวจสอบภำยใน  กำรควบคุมภำยใน  
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรควำมเส่ียง  ฯลฯ

4. พฒันำระบบงำนและกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน
5. ศึกษำวิจยัและพฒันำกองทุนพฒันำสตรี
6. ปรับปรุงและพฒันำกฎหมำยท่ีเอ้ือต่อกำร
ด ำเนินงำนกองทุนฯ

7. ปรับปรุง โครงสร้ำง  อตัรำก ำลงั กองทุนพฒันำ
บทบำทสตรี

8.  สร้ำงคู่มือ ส่ือ ส ำหรับกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร 
ในองคก์รและกลไกกำรขบัเคล่ือนกองทุนทุกระดบั

9. สนบัสนุนเคร่ืองมือ ส่ือ ค่ำใชจ่้ำย วสัดุ อุปกรณ์ 
ระบบกำรท ำงำน คู่มือและสร้ำงทีมงำน ส ำหรับกำร
ปฏิบติังำนของบุคลำกรในองคก์ำร

10. กำรทบทวนยทุธศำสตร์กองทุนฯ ประจ ำปี 
11. กำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์องคก์ร

ค่าคะแนน
ถ่วงน า้หนัก

การบริหารกองทุน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่รมบัญชีกลาง

ก าหนด

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. จ านวนโครงการทีก่องทุนพฒันาบทบาทสตรี
อนุมตัิได้รับการส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ

โครงการ 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,000 สกส./จังหวัด/

กทม.

2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพฒันา กลุ่ม 0 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 สกส./จังหวัด/

กทม.

3. จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพฒันาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพชีวติ

ราย 0 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 สกส./จังหวัด/

กทม.

4. จ านวนผลติภัณฑ์ของสตรีได้รับการพฒันา
เป็น OTOP

ผลติภัณฑ์ 0 295 295 295 295 295 สกส./จังหวดั/
กทม.

5. จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ี
ภาคเีครือข่ายในพืน้ทีใ่ห้การสนับสนุน

กลุ่ม 0 878 878 878 878 878 สกส./จังหวัด/

กทม.

6. ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักการบริหารกองทุนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

คะแนน 0 4 4 4 4 4 สกส./จังหวัด/

กทม.
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ตัวช้ีวดัที ่1 จ านวนโครงการที่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและเครือข่ายอาชีพ

ค าจ ากดัความ

โครงการทีก่องทุนพฒันาบทบาทสตรีอนุมัต ิ หมายถึง โครงการท่ีสมาชิกกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองคก์รสตรี ยืน่เสนอ
โครงการเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพ และสมาชิกไดรั้บเงินไปประกอบอาชีพ

ได้รับการส่งเสริมอาชีพและเคร่อข่ายอาชีพ หมายถึง การไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ
และเครือข่ายอาชีพ จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี หรือจากหน่วยงานหรือ
บุคคลอ่ืน
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ตัวช้ีวดัที ่2  จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพฒันา 

ค าจ ากดัความ

กลุ่มอาชีพสตรี  หมายถึง กลุ่มอาชีพท่ีไดกู้เ้งินจากกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีไปด าเนินกิจกรรม และไดข้ึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรีใน
ระบบคลงัขอ้มูลอาชีพของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

การได้รับการพฒันา หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดัท าแผนธุรกิจ 
ฯลฯ
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ตัวช้ีวดัที ่3 จ านวนผู้น าสตรีได้รับการพฒันาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพชีวติ

ค าจ ากดัความ

ผู้น าสตรี  หมำยถึง อำสำสมคัรผูป้ระสำนงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรีหมู่บำ้น/ชุมชน คณะท ำงำน 
ขบัเคล่ือนกองทุนพฒันำบทบำทสตรีทุกระดบั  คณะกรรมกำรกลุ่มอำชีพสตรีท่ีข้ึน
ทะเบียนกบักองทุนฯ  คณะกรรมกำรสมำชิกประเภทองคก์รสตรี  

การพฒันาศักยภาพในการบริหารจัดการ หมำยถึง กำรบริหำรจดักำรของกลุ่ม องคก์ร ของสตรี
ใหมี้ประสิทธิภำพ

การพฒันาศักยภาพในการพฒันาคุณภาพชีวติ หมำยถึง  กำรพฒันำตนเองดำ้นทกัษะชีวติ 
ดำ้นสุขภำวะ อนำมยั  ดำ้นสวสัดิกำรชุมชนอยำ่งมีประสิทธิภำพ
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ตัวช้ีวดัที่ 4 จ านวนผลติภัณฑ์สตรีของได้รับการพฒันาเป็น OTOP

ค าจ ากดัความ

ผลติภัณฑ์ของสตรี หมายถึง  ผลิตภณัฑข์องสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ

การพฒันาเป็น OTOP หมำยถึง  ผลิตภณัฑส์ตรี ท่ีไดรั้บกำรพฒันำและสำมำรถ
น ำไปข้ึนทะเบียนเป็นผลิตภณัฑ ์OTOP กบักรมกำรพฒันำชุมชน

(กรณี ปีท่ีไม่มีกำรข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์OTOP ใหย้กเวน้กำรประเมินตวัช้ีวดัในปีนั้น)

หมายเหตุ    จงัหวดัขนาดเลก็    34 จงัหวดั   จ านวน 3 ผลติภณัฑ์    จ านวน    102 ผลติภณัฑ์
จงัหวดัขนาดกลาง  22 จงัหวดั   จ านวน 4 ผลติภณัฑ์    จ านวน     88 ผลติภณัฑ์
จงัหวดัขนาดใหญ่   21 จงัหวดั   จ านวน 5 ผลติภณัฑ์    จ านวน   105 ผลติภณัฑ์

รวมทั้งส้ิน   295  ผลติภณัฑ์
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ตัวช้ีวดัที ่ 5 จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ภีาคเีครือข่ายในพืน้ทีใ่ห้การสนับสนุน

ค าจ ากดัความ

ภาคเีคร่อข่ายในพ่น้ที ่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  กองทุนต่าง ๆในชุมชน  บริษทัประชารัฐ
รักสามคัคีจงัหวดั และภาคีการพฒันาภาครัฐ เอกชน ประชาชน

จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุน หมำยถึง 
- กลุ่มอำชีพท่ีสมำชิกกองทุนกูเ้งินประเภททุนหมุนเวยีนของกองทุนไปประกอบอำชีพ สร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได ้ 
- กลุ่มองคก์รสตรีท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน ส ำหรับกำรพฒันำศกัยภำพสตรี 
เครือข่ำยสตรี องคก์รสตรี ใหมี้คุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน และเฝ้ำระวงัปัญหำของสตรี

การสนับสนุน หมายถึง  การสนบัสนุนกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เช่น
ดา้นงบประมาณ  ดา้นวชิาการ  ดา้นการตลาด  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ดา้นการจดัการความรู้  ฯลฯ
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ตัวช้ีวดัที ่6 ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักการบริหารกองทุนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที ่
กรมบญัชีกลางก าหนด

ค าจ ากดัความ

เกณฑ์มาตรฐานตามทีก่รมบัญชีกลางก าหนด  หมำยถึง เกณฑก์ำรประเมินผลทุนหมุนเวยีน
ท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนดในแต่ละปีงบประมำณ ซ่ึงจะประกอบดว้ย เกณฑก์ำรประเมินผล 
4 ดำ้น  ไดแ้ก่ 

1. ดำ้นกำรเงิน 
2. ดำ้นกำรสนองประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
3. ดำ้นกำรปฏิบติักำร 
4. ดำ้นกำรบริหำรพฒันำทุนหมุนเวยีน

ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักเต็ม 5 คะแนน



• เครือข่ายกองทุน
พฒันาบทบาท
สตรีเข้มแขง็

• การบริหาร
กองทุนมี
ประสิทธิภาพ

•สตรีมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้• สตรีมีรายได้เพิม่ขึน้

เสริมสร้างอาชีพ
และรายได้แก่สตรี

ส่งเสิรมสตรีและ
เครือข่ายใน
การพฒันา
คุณภาพชีวติ

การเช่ือมโยงกบั
กลุ่มเครือข่ายใน

พืน้ที่

เสริมสร้างขดี
ความสามารถ

กองทุนฯ ตามหลกั
ธรรมาภบิาล

ผลลพัธ์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
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ทีป่รึกษา
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์     อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน
นางสายพรุิณ  น้อยศิริ          รองอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน
นายทวปี  บุตรโพธ์ิ               รองอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน

คณะผู้จัดท า
นายเส่ง สิงห์โตทอง                  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
น.ส.สุมนา  สุดรัก                      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                      น.ส.กาญจนา  ทองเกษม           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
นางธนัสพร  ตลอดพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน  นางศรีสุรินทร์  วฒันรงคุปต์     ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน 
นายนพดล   ดาวอรุณ                ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย                         นางวรรณา  ลิม่พานิชย์             ผู้อ านวยการกลุ่มงานพฒันาองค์การชุมชนและ
นายมรกต  วเิลศิปรีชาตระกูล   หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร                                                                                   เครือข่ายองค์การชุมชน 
น.ส.เยาวนิจ กลัน่นุรักษ์           นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ                 นางอ านวยนาถ  เอยีดสกุล        นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ
นายสงวนศักดิ์  แก้วมุงคุณ        นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ          น.ส.ยุภารัตน์  ฟองค ามูล          นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นายสรฤทธ จันสุข                   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   น.ส.สุวนิจ  พทิกัษ์ชาติ             นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
น.ส.ปรียาวดี  บุญแฮด              นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ            นางชูวรัตน์  สมแก้ว                 นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ
น.ส.สมธัญ  เลก็เซ้ง                  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    น.ส.ณฎัฐ์พชิญา  ยะใหม่วงศ์  นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ
น.ส.ฟารีด๊ะ ปิริยะ                      นักวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบัติการ            น.ส.รุ่งทวิา  แสงศิริ                  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

ช่ือหนังสือ : แผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 – 2564

คณะผู้จัดท า

สถานทีต่ิดต่อ
ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  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  ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี


