
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ยุทธศาสตร์ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

พ.ศ. 2563 – 2564 
 



ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ.2563- 2564 ขึ้น โดยจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  ซึ่งมีผู้ เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำบทบำทสตรี เข้ำร่วมประชุม 

ประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่มงำน/นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัด, ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด/

กรุงเทพมหำนคร, คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ, ผู้แทนคณะท ำงำนขับเคลื่อน

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด, ผู้แทนสมำชิกประเภทองค์กรสตรี,  ผู้แทนกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว, ผู้แทนส ำนักงำน

กรุงเทพมหำนคร เจ้ำหน้ำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนส่วนกลำง และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  และน ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เพื่อขอควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

พ.ศ. 2563 - 2564 ฉบับนี ้

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หวังว่ำแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564 จะเป็นประโยชน์

กับคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจะใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ให้บรรลุ

เป้ำหมำยสูงสุดภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้”  

และผลกำรด ำเนินงำนก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสตรีและสมำชิกกองทุนฯ 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

                      2 เมษำยน 2562 
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วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

(1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรลงทุน  
เพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของ
สตรี  

 

(2 ) เป็ น แ ห ล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ก ำรส่ ง เส ริ ม บ ท บ ำท แ ล ะพั ฒ น ำศั ก ย ภ ำพ ส ต รี แ ล ะ เค รื อ ข่ ำ ย ส ต รี   
ในกำรเฝ้ำระวังดูแลและแก้ ไขปัญหำของสตรี กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี น ำไปสู่  
กำรสร้ำงสวัสดิภำพ หรือสวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกำสอื่น ๆ ในสังคม 

 

(3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรี กำรสร้ำงภำวะผู้น ำ 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี  
 

(4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอื่น ๆ ที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรีตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเห็นสมควร 

ที่มำ : - พ.ร.บ.กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558  มำตรำ 39 กำรรวมทุนหมุนเวียน ให้กระท ำได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือ     

                สำมำรถด ำเนินกำรร่วมกันได้   และจะต้องไม่มีผลเป็นกำรขยำยวัตถุประสงค์ เกินกว่ำวัตถุประสงค์ เดิมของทุนหมุนเวียนที่น ำมำรวมกัน  
            -  พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ ๓ งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  (เล่มที่  13)  
            -  ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559(ข้อ 5) 
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อ ำนำจหน้ำที ่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำนำจหน้ำที ่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1. ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร  และแนวทำงในกำรบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
2. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
3. ก ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพัสดุ ตลอดจนกำรก ำหนด ค่ำตอบแทน  
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทุน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่คณะกรรมกำร  
ประกำศก ำหนด 

4. ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร  และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ของกองทุน 

5. แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  พ.ศ. 2559  ขอ้ 9 
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โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนของส ำนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี 
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 

พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 

พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 

พัฒนำบทบำทสตรีระดบัจังหวัด 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 

พัฒนำบทบำทสตรีระดบัจังหวัด 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

งำนอ ำนวยกำร
และบริหำรทั่วไป 

งำนยุทธศำสตร์ 
แผนงำนและโครงกำร 

งำนพัฒนำระบบ 

เทคโนโลย ี
งำนเครือข่ำย

สัมพันธ ์
งำนส่งเสริมและ 

พัฒนำศักยภำพ 

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 

งำนกำรเงิน 
และบัญช ี

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ส ำนักงำนกองทุนพฒันำ
บทบำทสตรี (สกส.) 

กลุ่มกฎหมำย 
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ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
2. แผนปฏิรปูประเทศ 11 ด้ำน 
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
4. แผนพฒันำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
5. ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 -2564 
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1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
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2. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

เป้ำหมำยที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ

สังคมท่ีแตกต่ำงกันและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

เป้ำหมำยที่ 2  

เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพำตนเอง

และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขัน 

ได้อย่ำงยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่

ดีขึ้น 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ 

มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
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3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

– 2564) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1    
ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
เสริมพลังเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตแก่สตรี 
ทุกกลุ่มและทุกระดับ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภำค 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
ก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงป้องกันคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   
สร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตรี 
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4. แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

– 2564) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มีประสิทธิและมีธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัว 

สร้ำงสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชน พึ่งตนเองได้   วิสัยทัศน ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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5.ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 

– 2564) 
 

เสริมสร้ำงองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ยุทธศำสตร์ที่ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ป ี

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโต คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน  
ด้ำนที่ 5 ด้ำนเศรษฐกิจ  กระจำยควำมเจริญและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจและลดควำมเลื่อมล้ ำ 
ด้ำนที่ 9 ด้ำนสังคมสร้ำงสังคมคุณภำพที่เป็นธรรม ไม่แบ่งแยกให้โอกำสทุกคนตำมศักยภำพที่มี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนำสตรี ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสงัคม 
เป้ำหมำยท่ี 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุม่คนทีม่ีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน 
เป้ำหมำยท่ี 2 เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึน้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่ำงย่ังยืน 
เป้ำหมำยท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภบิำลในสังคมไทย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  เสริมพลังเพ่ิมบทบำทกำรมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตแกส่ตรีทุกกลุ่ม 
และทุกระดับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำเง่ือนไขและปัจจัยท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงป้องกนัคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  สร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตรี 

กรมกำรพัฒนำชุมชน 

วิสัยทัศน์   “ เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชน พ่ึงตนเองได้  ภำยในปี 2564 ” 

ยุทธศำสตร์ 1 สร้ำงสรรค์ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 
ยุทธศำสตร์ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัว 
ยุทธศำสตร์ 3 เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มีประสิทธิและมีธรรมำภิบำล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเชื่อมโยงกำรบริหำรร่วมกับเครือข่ำยในพื้นที่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล  

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

  6 
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จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ำกว่ำกองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยกัน 
2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำส ให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับ 
และผู้ด้อยโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต 
3. คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที่ 
4. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรท ำงำน 
แบบบูรณำกำร 
5.กระบวนงำนในพื้นที่เน้นกำรมีส่วนร่วมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของพ้ืนทีไ่ด้ 
6. กองทุนมีควำมม่ันคงทำงกำรเงิน และสมำชิกเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย 
7. สมำชิกและเครือข่ำยมีจ ำนวนมำกและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
8.เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย 

 

1. บุคลำกร 
ส่วนกลำง 
  - ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ 
ส่วนภูมิภำค 
  - พนักงำนกองทุนมีกำรลำออกบ่อยครั้ง ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 
  - ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในกำรด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมส ำคัญกับงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีน้อย 
3. ระบบโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ไม่สมบูรณ์ท ำให้กำรใช้ข้อมูลใน 
กำรรำยงำนผล กำรตรวจสอบกำรติดตำมยังไม่เต็มประสิทธิภำพ 

4.กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง 
5. หลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอโครงกำรที่ก ำหนดให้สมำชิกรวมกลุ่มจ ำนวน 5 คน 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

โอกำส(O) อุปสรรค(T) 
1. กระแสกำรตื่นตัวให้สตรีมีบทบำทน ำในระดับประเทศ ภูมิภำค และระดับโลก 
2. นโยบำยของรัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำชนท ำให้ปัญหำ 
ของสตรีได้รับกำรแก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ 
3. ม ีพ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียนรองรับกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ 
4. มีหน่วยงำนที่มีภำรกิจด ำเนินงำนเกี่ยวกับสตรีที่สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำย 
ในกำรท ำงำนด้ำนสตรีร่วมกันได้ 
5. มีหน่วยงำนเครือข่ำยท่ีพร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะ 
ด้ำนอำชีพที่หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตรี 
6. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น 
7. มีหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่น ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
 

1. ภัยพิบัตเิกิดขึ้นบ่อยและถี่ท ำให้มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของกลุ่มสตรี 
2. ก ำรผั น ผวน ของเศ รษ ฐกิ จ ส่ งผลต่ อต้ น ทุ น กำรผลิ ต  ช่ อ งท ำงกำรตลำด  
และรำยได้ของสมำชิก 
3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วท ำให้สมำชิกบำงส่วนไม่สำมำรถ 
ปรับตัวได้ทัน 
4. สมำชิกมีทัศนคติต่อกองทุนมีกระบวนกำรในกำรของรับกำรสนับสนุนยุ่งยำก  
และล่ำช้ำ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

13 



 

 

 
 
 

TOWS 
MATRIX 

 

จุดแข็ง 
S1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ำกว่ำกองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคค์ล้ำยกัน 
S2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำส ให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับและผู้ด้อยโอกำส 

ในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต 
S3. คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที ่
S4. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
S5. กระบวนงำนในพ้ืนที่เน้นกำรมีส่วนร่วมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนที่ได้ 
S6. กองทุนมีควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และสมำชกิเข้ำถึงแหล่งเงนิทุนได้ง่ำย 
S7. สมำชิกและเครือข่ำยมจี ำนวนมำกและครอบคลุมทุกพืน้ที ่
S8. เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย 

โอกาส 
O1. กระแสกำรต่ืนตัวให้สตรีมีบทบำทน ำในระดับประเทศ ภูมิภำค และระดับโลก 
O2. นโยบำยของรัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำชนท ำให้ปัญหำ 
ของสตรีได้รับกำรแก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ 
O3. มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียนรองรับกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ 
O4. มีหน่วยงำนที่มีภำรกิจด ำเนินงำนเกี่ยวกับสตรีที่สำมำรถเชื่อมโยงเค รือข่ำย 
     ในกำรท ำงำนด้ำนสตรีร่วมกันได้ 
O5. มีหน่วยงำนเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะ 
ด้ำนอำชีพที่หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตรี 
O6. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น 
O7. มีหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่น ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 

กลยุทธ์เชิงรุก 
S1+S3+o2 : ส่งเสริมสตรีและกลุ่มสตรีให้มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งทนุดอกเบี้ยต่ ำโดยมีคณะท ำงำนทุกระดับ
เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกองทนุ 
S2+o3 :ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของสตรีตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือ 
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล 
S8+o5 : สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนทักษะอำชีพแก่สตรี/ 
กลุ่มสตรี   
S4+S5+o5 : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่มีภำรกจิด้ำนสตรีเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ในพื้นที่ 

 

 

 

 

กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำก SWOT Analysis 

14 



 

 

 
 
 
 

TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W1. ด้ำนบุคลำกร 
     ส่วนกลำง 
      - ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ 
     ส่วนภูมิภำค 
      - พนักงำนกองทุนมีกำรลำออกบ่อยคร้ัง ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 
      - ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในกำรด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
      - เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมภีำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมส ำคัญกับงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีน้อย 
W2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมส ำคัญกับงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีน้อย 
W3. ระบบโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ไม่สมบูรณ์ท ำให้กำรใช้ข้อมูลในกำรรำยงำนผล กำรตรวจสอบ 
กำรติดตำมยังไม่เต็มประสิทธิภำพ 
W4. กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง 
W5. หลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอโครงกำรที่ก ำหนดให้สมำชิกรวมกลุ่มจ ำนวน 5 คน 

โอกาส 
O1. กระแสกำรต่ืนตัวให้สตรีมีบทบำทน ำในระดับประเทศ ภูมิภำค และระดับโลก 
O2. น โยบำยของรัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่ อมล้ ำของประชำชนท ำให้ปัญหำ 
ของสตรีได้รับกำรแก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ 
O3. มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียนรองรับกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ 
O4. มีหน่วยงำนที่มีภำรกิจด ำเนินงำนเกี่ยวกับสตรีที่สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำย 
     ในกำรท ำงำนด้ำนสตรีร่วมกันได้ 
O5. มีหน่วยงำนเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะ 
ด้ำนอำชีพที่หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตรี 
O6. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น 
O7. มีหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่น ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
W4+ o6 : ประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย 
W1+ o6 : ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำถึงง่ำยในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
W2+ o7 : พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลของกองทนุเพ่ือให้กำรรำยงำน ตรวจสอบ ติดตำม  
มีประสิทธิภำพ 
W4+O4 : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทำง ในกำรเสนอขอรับเงินสนบัสนุนจำกกองทุน 
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดแข็ง 
S1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ำกว่ำกองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคค์ล้ำยกัน 
S2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำส ให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับและผู้ด้อยโอกำสในกำร
พัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต 
S3. คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที ่
S4. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
S5. กระบวนงำนในพ้ืนที่เน้นกำรมีส่วนร่วมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนที่ได้ 
S6. กองทุนมีควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และสมำชกิเข้ำถึงแหล่งเงนิทุนได้ง่ำย 
S7. สมำชิกและเครือข่ำยมจี ำนวนมำกและครอบคลุมทุกพืน้ที ่
S8. เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย 

อุปสรรค 
T1. ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยและถี่ท ำให้มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของกลุ่มสตรี 
T2. กำรผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต ช่องทำงกำรตลำด และรำยได้
ของสมำชิก 
T3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วท ำให้สมำชิกบำงส่วนไม่สำมำรถ
ปรับตัวได้ทัน 
T4. สมำชิกมีทัศนคติต่อกองทุนมีกระบวนกำรในกำรของรับกำรสนับสนุนยุ่งยำก 
และล่ำช้ำ 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั 
S3 +S4+ T1+T2+T3: ส่งเสริมคณะท ำงำนทุกระดับในพ้ืนที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสมำชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยพิบัติ  เศรษฐกิจ เทคโนโลยีเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มสมำชิกได้ทันท่วงที  
S2 + T1: ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกองทนุเพ่ือน ำมำบริหำรจัดกำรสวัสดิภำพ สวัสดิกำร 
แก้ปัญหำ แก่สมำชกิ 
S3 +S4 +S5 + T4+ T5 : สนับสนุนส่งเสริมกลไกกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนเพ่ือให้ควำมรู้และทัศนคติ
ที่ดีต่อกำรด ำเนินงำนกองทุน 
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W1. ด้ำนบุคลำกร 
     ส่วนกลำง 
      - ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ 
     ส่วนภูมิภำค 
      - พนักงำนกองทุนมีกำรลำออกบ่อยคร้ัง ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 
      - ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในกำรด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
      - เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมภีำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมส ำคัญกับงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีน้อย 
W2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมส ำคัญกับงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีน้อย 
W3. ระบบโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ไม่สมบูรณ์ท ำให้กำรใช้ข้อมูลในกำรรำยงำนผล กำรตรวจสอบ 
กำรติดตำมยังไม่เต็มประสิทธิภำพ 
W4. กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง 
W5. หลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอโครงกำรที่ก ำหนดให้สมำชิกรวมกลุ่มจ ำนวน 5 คน 

อุปสรรค 
T1. ภัยพิบัติจำกธรรมชำติท ำให้เกิดกำรช ำระหนี้ล่ำช้ำ 
T2. กำรผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต ช่องทำงกำรตลำด และรำยได้
ของสมำชิก 
T3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วท ำให้สมำชิกบำงส่วนไม่สำมำรถ
ปรับตัวได้ทัน 
T4. สมำชิกมีทัศนคติต่อกองทุนมีกระบวนกำรในกำรของรับกำรสนับสนุนยุ่งยำก 
และล่ำช้ำ 

กลยุทธ์เชิงรับ 
T 1 + T2 + T3+ w1 : เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือ สนับสนุนสมำชกิเมื่อ
ประสบปัญหำภัยพิบัติควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
W2 + w3+T 3 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้พร้อมตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสมำชิก 
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แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
พ.ศ. 2563 - 2564 
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มิติประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์ 

มิติคุณภำพกำรให้บริกำร 

มิติกำรพัฒนำองค์กำร 

แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563-2564 

“ เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น” 

นวัตกรรมเสริมหนุนประสิทธิภำพกำรท ำงำนในพ้ืนที่ 
และบริหำรกองทุนฯ 

กลไกกำรบริหำรงำนในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภำพ 

กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน 
ของเครือข่ำยในพื้นที่ 

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรีสำมำรถ
พัฒนำอำชีพและรำยได้แก่สตรี 

สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้   

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรี 
สำมำรถพัฒนำสตรีให้มีส่วนร่วม 

ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชุมชน 

พัฒนำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนมีสมรรถนะในกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้แก่สตรี กลุ่มสตรี กองทุนฯ และเครือข่ำย 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีสมรรถนะในกำรบริหำรกองทุนฯ 

กองทุนฯมีควำมมั่นคง บริหำรด้วย 
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 

สตรี องค์กรสตร ี องค์กรสตร ีและเครือขำ่ยสตร ี เครือข่ำยในพื้นที่ของกรมและหน่วยงำนรัฐ 
และเอกชน ภำคประชำชนอื่น ๆ 

สตรมีีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี  
มีบทบำทน ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 

มิติประสิทธภิำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 1.1 พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มอำชีพ     1.2  สร้ำงผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนอำชีพ 

1.3 พัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด    1.4กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 2.1 พัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรี     2.2 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
2.3 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

3. กำรเช่ือมโยงกำรบริหำรร่วมกับเครือข่ำยในพื้นที่ 3.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ      3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่ำย 

4. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำร
กองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

4.1 พัฒนำสมรรถนะบุคคลในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 
4.2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
4.3 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 

 

 

แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 - 2564 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มบีทบำทน ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 

วิสัยทัศน์ : “ เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้” 

1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีส ำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก ให้เข้มแข็งและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. จัดสรรเงินทุนในกำรพัฒนำบทบำทสตรีให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำสตรีในชุมชน 

3. บริหำรกองทุนให้มีควำมมั่นคง ตำมหลกัธรรมำภิบำล 

พันธกิจ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  
  กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตร ี

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเชื่อมโยงกำรบริหำรร่วมกับเครือข่ำยในพื้นที่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำร 
                    กองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภบิำล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 

เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตร ี
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1   เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
สตรีมีรำยได้ 
เลี้ยงดูตนเอง 

และครอบครัวได้  
 

1. จ ำนวนโครงกำร 
ที่กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีอนุมัติ
ได้รับกำรส่งเสริม
อำชีพ 
2. จ ำนวนกลุ่มอำชีพ
สตรีได้รับกำรพัฒนำ  
 3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์
ของสตรีได้รับกำร
พัฒนำเป็น OTOP 

4. สตรีที่ได้รับกำร
สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนมีรำยได้
เพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพ
กลุ่มอำชีพสตรี 

สร้ำงผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน
อำชีพ 

พัฒนำกลยุทธ์ 
ทำงกำรตลำด 

กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน กล

ยุท
ธ์ 

แผ
นง

ำน
/โค

รง
กำ

ร 
 

แผนงำนกำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ 
1. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และสร้ำง  
แบรนด์ของกองทุนให้เปน็ที่รู้จักเพื่อให้
สตรีเข้ำถึงกองทุน 
2. เชิดชูเกียรตสิตรีกลุ่มอำชีพและ
เครือข่ำยดเีด่น เพื่อสร้ำงแรงจูงใจใน   
กำรพัฒนำอำชีพและบทบำทสตรี  
3. ส่งเสริมสตรีให้เป็นพลังเผยแพร่ หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

แผนงำนฐำนข้อมลู 
1. จัดท ำฐำนข้อมูล (ฐำนข้อมูล
อำชีพ/ฐำนข้อมูลตลำด) 
แผนงำนส่งเสริมองค์ควำมรู้ 
2. ส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด 

3.  ส่งเสริมกลุ่มอำชีพท่ีใช้องค์ควำมรู้
ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
แผนงำนกำรขยำยช่องทำง
กำรตลำด 
4. ส่งเสริมตลำด Online 
5. ส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ของสมำชิก 
6. จัดแสดงมหกรรมสินค้ำกองทุน
พัฒนำบทบำสตรี 
7. พัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำง 4P 

 

แผนงำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
1. ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำองค์
ควำมรู้ภูมิปัญญำในกำรประกอบอำชีพ
ของสตรี 
2. กำรส่งเสริมควำมรู้ในกำรพัฒนำ 
ทักษะอำชีพ 

 

แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
1. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ 
2. .ขึ้นทะเบียนกลุ่มอำชีพกองทุนฯ 
3.  ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มอำชีพสตรี 
4.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มอำชีพ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
แผนงำนกำรสร้ำงมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอำชีพ 
5. ส่งเสริมองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำ  
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอำชีพสตรี 
6. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
แผนงำนพัฒนำสัมมำชีพสู่กลุม่อำชีพ 
7. เสริมสร้ำงอำชีพทำงเลือกให้แก่สตรี 
8. พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรีสู่ OTOP 
แผนงำนเข้ำถึงแหล่งทุน 
9. เป็นแหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ 
10. พัฒนำทุนให้เอื้อต่อนโยบำยรัฐบำล

และกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของสตร ี

 

เป้ำประสงค์ : สตรมีีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมสตรีและเครือข่ำย 
ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  ส่งเสริมสตรีและเครอืข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
กล

ยุท
ธ์ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต 

แผนงำนพัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรี 
1. พัฒนำภำวะผู้น ำและควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำง กำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคม กำรปกครองและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้ำงผู้น ำสตรีรุ่นใหม่ 
4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสมำชิกกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีสู่กำรเป็นผู้น ำสตรี 
5. ส่งเสริมผู้น ำสตรีสู่ระบบมำตรฐำนงำนชุมชน 
(มชช.) 
 

แผนงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำแผนพัฒนำสตรีเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของสตรี 
2. ส่งเสริมสตรีในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 
3. ส่งเสริมกำรวิจัยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกับ 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลหน่วยงำนท่ีเกี่ยวกับสตรี 
ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

1. จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพใน 
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของสตรี 
2. จ ำนวนเครือข่ำยอำชีพ
สมำชกิกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีมีควำม
เข้มแข็ง 

3. ครอบครัวสมำชิก
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 

แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกองทุนฯ 

1. สร้ำงเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
2. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรงำนของเครือข่ำย
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
3. จัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ระหว่ำงเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้มี
ประสิทธิภำพ 
4. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนเครือข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีให้มีประสิทธิภำพ 
5. ส่งเสริมผู้น ำสตรีและเครือข่ำยฯในกำรเชื่อม 
ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรสตรีและเครือข่ำย
อื่นๆ 
6. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีทุกระดับ 
7. ส่งเสริมเครือข่ำยกองทุนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

องค์กรสตรีและ 
เครือข่ำยสตรี 

สำมำรถพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของสตรี 

สร้ำงและพัฒนำ 
เครือข่ำยกองทุนพัฒนำ 

บทบำทสตร ี

เป้ำประสงค ์: สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีบทบำทน ำทำง เศรษฐกิจ สังคม และ กำรเมืองในชุมชน 

 

 
พัฒนำศักยภำพ 

ผู้น ำสตรี 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคกีำรพัฒนำภำครัฐ/เอกชน/ประชำสังคม 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./ 
                 อกส.อ./คณะท ำงำนฯทุกระดับ 
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แผ
นง

ำน
/โค

รง
กำ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 

กำรเชื่อมโยงกำรบริหำรร่วมกับ 
เครือข่ำยในพื้นที ่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 กำรเชื่อมโยงกำรบริหำรร่วมกับเครือข่ำยในพื้นที่ 

กล
ยุท

ธ์ ส่งเสรมิกิจกรรม 
กลุ่มเครือข่ำย 

แผนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำย 
1. จัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรพฒันำ 
ด้ำนอำชีพ และกำรพัฒนำศักยภำพสตร ี
2. ก ำหนดรูปแบบกิจกรรมที่จะขบัเคลื่อน
กำรพัฒนำศักยภำพสตร ี
3. ส่งเสรมิกำรจดัท ำแผนกำรสนับสนุน 
งำนกองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ำยในพ้ืนท่ี 

 

แผนงำนส่งเสริมกจิกรรมของสตรี 
กับเครือข่ำยในพื้นที่ 
1. ส่งเสรมิกิจกรรมของเครือข่ำยในกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำศักยภำพสตร ี
2. จัดกิจกรรมแสดงผลงำนของกองทุนฯ ร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ำยในพื้นที ่
3. สำนสัมพันธ์เครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำท
สตร ี
4. เช่ือมโยงและส่งเสริมควำมร่วมมือ OTOP/
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/ หมู่บ้ำนovc/
ตลำดประชำรัฐ 

 

ร้อยละของสมำชิก
กองทุนทีม่ีเครือข่ำย

ในพ้ืนที่ให้กำร
สนับสนุน 

ตัวชี้วัด 

สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เครือข่ำย 

แผนงำนพัฒนำองค์ควำมรู้เครือข่ำย 
1. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกันกับ 
กลุ่มเครือข่ำยในพื้นท่ี 
2. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ำยในระดับ
ต่ำง ๆ 
3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยด้วยนวัตกรรม 
4. เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ทุกระดับ  

 

องค์กรสตรีและ
เครือข่ำยสตรี 

สำมำรถพัฒนำสตรี
ให้มีส่วนร่วม 

ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคงชุมชน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคกีำรพัฒนำภำครัฐ/เอกชน/ประชำสังคม 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./ 
                 อกส.อ./คณะท ำงำนฯทุกระดับ 

สร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือ 
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1. องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรีสำมำรถ

พัฒนำอำชีพและรำยได้แก่สตรี 

2. องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรีสำมำรถ

พัฒนำสตรีให้มีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำง

ควำมมั่นคงชมุชน 

3. กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของ

เครือข่ำยในพื้นที ่

แผ
นง

ำน
/โค

รง
กำ

ร 
เป

้ำป
ระ

สง
ค ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 

เสริมสร้างขดีความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุนฯ  
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำรกองทุนฯ  ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคกีำรพัฒนำภำครัฐ/เอกชน/ประชำสังคม 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./ 
                 อกส.อ./คณะท ำงำนฯทุกระดับ 

กล
ยุท

ธ์ พัฒนำระบบและกลไก 
ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 

กองทุนมีควำมม่ันคง 
บริหำรด้วยควำม 
เป็นธรรม โปร่งใส  
และมีประสิทธิภำพ 

แผนงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
ในกองทุนฯ 

1. เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
2. ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
แก่บุคลำกร 

 
 

แผนงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกองทุนฯ 
1. พัฒนำApplication บริกำรข้อมูลกองทุนส ำหรับลูกหนี ้
แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 สนับสนุนกำรบริหำรกองทุน  
2. พัฒนำเว็บไซต์ Helpdesk Online และ Mobile 
Technology  
3. บ ำรุงรักษำโปรแกรมทะเบียนลกูหนี้ (SARA) 
4. สนับสนุนกำรให้บริกำรขอ้มูล ขำ่วสำรกองทุนฯ  
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรใช้ประโยชน์จำก 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

แผนงำนพัฒนำระบบงำน 
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรเงนิ กำรบัญช ี   
กองทนุฯ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอบทำน  
และปรับปรุงรำยงำนทำงกำรเงนิแก่เจ้ำหนำ้ที่ 
2. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจดักำรติดตำมหนี้ 
3. พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน  กำรควบคุมภำยใน   
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
4. พัฒนำระบบงำนและกำรประเมินผลทนุหมุนเวียน   
5. ปรับปรุงและพฒันำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอือ้ต่อ 
กำรด ำเนนิงำนกองทนุฯ  
6. ศึกษำวิจัยและพัฒนำกองทนุพัฒนำสตรี 

7. ปรับปรุง โครงสร้ำง  อัตรำก ำลัง กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

แผนงำนสนับสนนุกลไกกำรขับเคลื่อนกองทนุฯ 

8. จัดท ำคูม่ือ สือ่ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของกลไกใน 
กำรขับเคลื่อนในองค์กรและกลไกกำรขับเคลื่อนงำนกองทนุ 
ทุกระดับ 
9. กำรเสรมิสร้ำงภำพลกัษณอ์งค์กร สร้ำงแบรนด์ของกองทุน 
ให้เป็นที่รูจ้ัก 
10. กำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหนี้ 

แผนงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 
11. เพิ่มประสทิธิภำพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท ำงำนขับเคลือ่น
กองทุนทุกระดับอำสำสมัครผู้ประสำนงำน กองทุนฯชุมชนใน
พื้นที่  กทม. /จังหวัดให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำน
กองทุนไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ 

1. กำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี มีผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
2. กำรพัฒนำระบบ 
กำรรับ – จ่ำยเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบำยดิจิทัล  
และผู้ใช้บริกำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

ตัวชี้วัด 

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรใน

กำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 

2. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำร

ขับเคลื่อนกองทุนฯให้มีประสิทธภิำพ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมสีมรรถนะในกำรบริหำรกองทุน 

3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธภิำพ 

กำรท ำงำนในพื้นที่และบริหำรกองทุน 

4. กลไกในกำรบริหำรงำนในพื้น 

ที่มีประสิทธิภำพ 
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ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิข์องแผนยุทธศำสตร ์

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
พ.ศ. 2563 - 2564 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ฐำนข้อมูล 
2561 

ค่ำเป้ำหมำย ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 2562 2563 2564 หน่วยงำน 

1. จ ำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ
ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ 

โครงกำร 1,500 3,000 4,500 6,000 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 1 

2. จ ำนวนกลุม่อำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำ กลุ่ม 1,672 1,672 1,672 1,672 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 1 
3. จ ำนวนผลิตภัณฑข์องสตรีได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP ผลิตภัณฑ ์ 372 372 372 372 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 1 
4. สตรีที่ได้รับกำรสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวียนมีรำยได้
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 3 5 7 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 1 

5. จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพใน 
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี 

รำย 54,000 81,000 81,000 81,000 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 2 

6. จ ำนวนเครือข่ำยอำชีพสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรีมีควำมเข้มแข็ง 

กลุ่ม - 250 250 250 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 2 

7. ครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ครัวเรือน - - 15,000 15,000 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 2 

8. องค์กรสตรีสำมำรถจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
ต้องกำรของสตรีหรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

โครงกำร - - 500 500 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 2 

9. ร้อยละของสมำชิกกองทุนที่มีเครือข่ำยในพื้นที่ให้ 
กำรสนับสนุน 

ร้อยละ 3 3 5 7 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 3 

10. กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีผล 
กำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

คะแนน 4.2862 3.0000 3.0000 3.0000 สกส./จังหวัด/กทม. ยุทธศำสตร์ที่ 4 

11. กำรพัฒนำระบบกำรรับ – จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล และผู้ใช้บริกำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี 

กิจกรรม 1 2 3 3 สกส./จังหวัด/กทม. สกส./จังหวัด/กทม. 

 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิข์องแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 - 2564 
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ค ำจ ำกัดควำม 

โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ  หมำยถึง โครงกำรที่สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงกำรเพื่อใช้
ในกำรประกอบอำชีพ และสมำชิกได้รับเงินไปประกอบอำชีพในแต่ละปีงบประมำณ 

ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ หมำยถึง กำรได้รับกำรส่งเสริมอำชีพจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
หรือจำกหน่วยงำนหรือบุคคลอื่น 

ตัวชี้วัดที่ 1  จ ำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับ 
กำรส่งเสริมอำชีพ 
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ค ำจ ำกัดควำม 

กลุ่มอำชีพสตรี  หมำยถึง กลุ่มอำชีพที่ได้กู้เงินจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีไป
ด ำเนินกิจกรรม  

กำรได้รับกำรพัฒนำ หมำยถึง กลุ่มอำชีพสตรี ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกำรจัดท ำแผนธุรกิจ ฯลฯ 

ตัวชี้วัดที่ 2  จ ำนวนกลุ่มอำชีพสตรีที่ได้รับกำรพัฒนำ 
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ค ำจ ำกัดควำม 

ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมำยถึง  ผลิตภัณฑ์ของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีที่ได้รับ
เงินกู้จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีไปประกอบอำชีพ  

กำรพัฒนำเป็น OTOP หมำยถึง  ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถน ำไปขึ้น
ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  กับกรมกำรพัฒนำชุมชน 
(กรณี ปีที่ไม่มีกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้นกำรประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น) 

หมำยเหตุ    จังหวดัขนำดเล็ก    34  จังหวัด   จ ำนวน 4 ผลติภัณฑ์    จ ำนวน    136  ผลิตภัณฑ ์
                จังหวัดขนำดกลำง  22  จังหวัด   จ ำนวน 5 ผลติภัณฑ์   จ ำนวน     110  ผลิตภัณฑ ์
                จังหวัดขนำดใหญ่   21 จังหวัด   จ ำนวน 6 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน     126  ผลิตภัณฑ ์

 รวมทั้งสิ้น   372  ผลติภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดที่ 3  จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรีที่ได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP 
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ตัวชี้วัดที่ 4  สตรีที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
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ค ำจ ำกัดควำม 

 

สตรี  หมำยถึง สตรีผู้มีสัญชำติไทย และมีอำยุตั้งแต่สิบห้ำปีบริบูรณ์ขึ้นไป                   
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมำชิกสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ได้รับกำรสนับสนุน  หมำยถึง ได้รับกำรพิจำรณำโครงกำรให้น ำเงินไปประกอบอำชีพ 

มีรำยได้เพิ่มขึ้น  หมำยถึง สมำชิกกองทุนได้น ำเงินทุนไปประกอบอำชีพท ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5  จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของสตรี 
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ค ำจ ำกัดควำม 

 

ผู้น ำสตรี หมำยถึง อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีหมู่บ้ำน/ชุมชน 
คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ คณะกรรมกำรกลุ่มอำชีพสตรี 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ  คณะกรรมกำรสมำชิกประเภทองค์กรสตรี   

กำรพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หมำยถึง  กำรพัฒนำตนเองด้ำนทักษะชีวิต 
ด้ำนสุขภำวะ อนำมัย ด้ำนสวัสดิกำรชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำจ ำกัดควำม 

เครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมำยถึง 
 -  เครือข่ำย หมำยถึง กลุ่มอำชีพที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ำย สมำชิกกองทุนกู้เงินประเภท
ทุนหมุนเวียนของกองทุนไปประกอบอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 
 - กลุ่มองค์กรสตรีที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน ส ำหรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพสตรี เครือข่ำยสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเฝ้ำระวังปัญหำของสตรี 

ตัวชี้วัดที่ 6  จ ำนวนเครือข่ำยอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
มีควำมเข้มแข็ง 
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ควำมเข้มแข็ง หมำยถึง เครือข่ำยมีโครงสร้ำงบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่ชัดเจน  
มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน มีแผนปฏิบัติงำน และมีกิจกรรมส่งเสริมอำชีพแก่สตรี  
และหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
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ตัวชี้วัดที่ 7 สมำชิกครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ค ำจ ำกัดควำม 

คุณภำพชีวิตที่ดี หมำยถึง มีควำมสุข ควำมพอใจใน สุขภำพอนำมัย โภชนำกำร 
กำรศึกษำ รำยได้ ที่อยู่อำศัย ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม กำรอยู่ร่วมกันในสังคม/
ชุมชน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
1. ครัวเรือนของสมำชิกผ่ำนเกณฑ์ ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด 
2. สตรีได้รับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของชุมชนหรือรัฐ 
3. มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันภำยในครอบครัวและชุมชน 
4. ครัวเรือนของสมำชิกมีกำรออม 
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ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรสตรีสำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของสตรี

หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

ค ำจ ำกัดควำม 

 

องค์กรสตรี หมำยถึง องค์กรสตรีที่เป็นสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี   

ควำมต้องกำรของสตรีหรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หมำยถึง ควำมต้องกำรของสตรี
หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรพัฒนำระดับหมู่บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด 
หรือ Them ที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีก ำหนด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรสตรี
หรือองค์กรสตรีมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำจ ำกัดควำม 

เครือข่ำยในพื้นที่  หมำยถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต  กองทุนต่ำง ๆ ในชุมชน บริษัทประชำรัฐ 
รักสำมัคคีจังหวัด และภำคีกำรพัฒนำภำครัฐ เอกชน ประชำชน 

สมำชิกกองทุน หมำยถึง  
      - กลุ่มอำชีพที่สมำชิกกองทุนกู้เงินประเภททุนหมุนเวียนของกองทุนไปประกอบอำชีพ สร้ำงงำน  
        สร้ำงรำยได้   
      - กลุ่มองค์กรสตรีท่ีได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน ส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสตรี  
        เครือข่ำยสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเฝ้ำระวังปัญหำของสตรี 

กำรสนับสนุน หมำยถึง  กำรสนับสนุนกิจกรรมของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เช่น 
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกำรตลำด  ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  ฯลฯ 

ตัวชี้วัดที่ 9  ร้อยละของสมำชิกกองทุนที่มีเครือข่ำยในพื้นที่ให้กำรสนับสนุน 
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ค ำจ ำกัดควำม 

เกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงกำรคลังก ำหนด  หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวียนที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนดในแต่ละปีงบประมำณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์กำรประเมินผล 6 ด้ำน  ได้แก ่ 
           1. ด้ำนกำรเงิน  
           2. ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           3. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
           4. ด้ำนกำรบริหำรพัฒนำจัดกำรทุนหมุนเวียน 

           5. กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง 
           6. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง 
ผลกำรประเมินในภำพรวมทั้ง 6 ด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ระดับ 3.0000 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 10  กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีผลกำรด ำเนินงำน 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมมำตรฐำนตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด   
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ตัวชี้วัดที่ 11 มีกำรพัฒนำระบบกำรรับ - จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์  

เพ่ือตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัลและผู้ใช้บริกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
  

ค ำจ ำกัดควำม 

กำรรับ – จ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรรับจ่ำยเงินให้กับผู้รับบริกำร 
ได้แก่ บุคลำกร,  คู่ค้ำ, สมำชิก ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทัล  หมำยถึง ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นหน่วยงำน
ดิจิทัลและพัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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เสริมสร้ำงอำชีพและ
รำยได้แก่สตร ี

ส่งเสรมิสตรีและ
เครือข่ำยใน 
กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต 

กำรเชื่อมโยงกำร
บริหำรร่วมกับ

เครือข่ำยในพ้ืนที่  

เสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถองค์กร

บริหำรกองทุนฯ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ผลลัพธ์ควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

องค์กรสตรีและ    
เครือข่ำยสตรี 
สำมำรถพัฒนำสตรี 
ให้มีส่วนร่วม 
ในกำรเสริมสร้ำง 
ควำมม่ันคงชุมชน 

องค์กรสตรีและเครือข่ำยสตรี   
     สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิต

ของสตรี 

กองทุนฯ 
มีควำมมั่นคง  
บริหำรด้วย 
ควำมเป็นธรรม  
โปร่งใส มีประสิทธภิำพ 

สตรีมีรำยได้เลี้ยงดู

ตนเอง และครอบครัวได้  
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ที่ปรึกษำ :                                                                             อำจำรย์ที่ปรึกษำ : ดร.ธนำวิชญ์  จินดำประดิษฐ์คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
1. นำยนิสิต  จันทร์สมวงศ์           อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
2. นำยโชคชัย แก้วป่อง              รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
3. นำยปรีชำ  กิตติสัตยกุล           ผู้อ ำนวยกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
4. นำยสมนึก  มณีพินจิ              ผู้อ ำนวยกำรกลุมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
5. นำยยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
6. นำงสำวพัชรินทร์ พำน ำมำ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 
7. นำยนพดล  ดำวอรุณ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฏหมำย 

คณะผู้จัดท ำ : 

ผู้ร่วมทบทวนแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 – 2564 จำกส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
นำยปรีชำ  กิตติสัตยกุล ผู้อ ำนวยกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
นำยสมนึก  มณีพินิจ  ผู้อ ำนวยกำรกลุมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
นำยยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
นำงสำวพัชรินทร์ พำน ำมำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 
นำยนพดล  ดำวอรุณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย 
นำงสำวสิริกำญจน์ หอมวิเศษวงศำ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำงขวัญใจ ใบจันทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำยภัทธำวุธ ปะตังถำโต นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำงสำวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบติักำร 
นำงสำวธัญชนก นำมเจิง    นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 

นำงสำวสิริลักษณ์  ภำสะเตมีย์    เจ้ำพนักงำนธุกำรปฏิบัติงำน 
นำงสำวปิยำภรณ์  ตุ้ยแปง         นิติกร 
นำงสำวปวีณำ  ท่ำสว่ำง           นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
นำงสำวกัลยำนี ณ ชำตรี           นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
นำงสำววำสนำ  มีวัฒนะจตุพร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 

 

ชื่อหนังสือ : แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 - 2564 

คณะผู้จัดท ำ 
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ผู้ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.2562 – 2564 จาก ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ./ภาคีเครือข่าย/หน่วยงานภาครัฐ 
นางพฒัน์นรี  ธนะพมิพ์เมธา  หัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันา 
บทบาทสตรีจงัหวดันครสวรรค์ 
นางพรทพิย์   ตั้งกรีต ิ หัวหน้าคณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันา 
 บทบาทสตรีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
นางสะอาด   จนัทร์ด ี หัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันา 
บทบาทสตรีจงัหวดัยโสธร 
นางกนกพร  เดชเดโช  หัวหน้าคณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันา 
 บทบาทสตรีจงัหวดันครราชสีมา 
นางปิยมาภรณ์  รัตนจนัทร์รองประธานกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดั 
นครศรีธรรมราช 
นางมาล ี ยญัศรี หัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันา 
บทบาทสตรีจงัหวดัเชียงราย 
นางบุญปลูก  รามจุล   คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 จงัหวดัเชียงราย 
นางพรพมิล  ตาปราบ คณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดัชัยภูม ิ
นางประชิต  กาตองทุ่ง คณะกรรมการพฒันาบทบาสตรีจงัหวดัแพร่ 
นางเบญจพร  เมืองอนิทร์ อนุกรรมการบริการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 กรุงเทพมหานคร 
นางอุไร  อิน่อ้อย  คณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดับุรีรัมย์ 
นายกรองศักดิ์ โอยสวสัดิ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชุมชน 
 จงัหวดับุรีรัมย์ 
นางปทติตา  มชิีตสม  นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
จงัหวดัลพบุรี 

นางพชัรินทร์  แสนวงษ์นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
จงัหวดัยโสธร 
นางสาวอญัชล ี เฉลยรัตน์ พฒันาการอ าเภอ จงัหวดักาญจนบุรี 
นายชัยยงค์  ผ่องใส  หัวหน้างานกลุ่มสารสนเทศการพฒันาชุมชน 
จงัหวดัศรีสะเกษ 
นายสมคดิ  ค าเสียงพฒันาการอ าเภอ จงัหวดัศรีสะเกษ 
นางจุฑารัตน์  ชุนเกาะรักษาการหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
ผู้แทน ส านักพฒันาทุนและองค์กรการเงนิชุมชน 
นางชูวรัตน์  สมแก้ว  นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
 ผู้แทน ส านักพฒันาทุนและองค์กรการเงนิชุมชน 
ว่าทีร้่อยตรีหญิงณิชชาพชัร์ ภูมวิฒัน์ตานนท์      นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
 ผู้แทน กลุ่มตรวจสอบภายใน 
นายมนตรี  อ าพนัทองนักวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบัตกิาร 
 ผู้แทน ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน 
นางสาวสิริอร  นิยมเดช นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้แทน กองแผนงาน 
นางสาวกรทอง  ชูสร้อยนกัวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบัตกิาร 
  ผู้แทน กองประชาสัมพนัธ์ 
นางสาวชาลนิี  จนัทรกลุ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ผู้แทน กองการเจ้าหน้าที ่
นางสาวสุพตัรา วนันู นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ผู้แทน กองการเจ้าหน้าที ่
นางสาวนุจรีย์  ตุ้มคง  นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
 ผู้แทน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
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สถานที่ตดิต่อ: ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550  
อำคำรรัฐประศำสนภกัดี ชั้น 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศพัท ์0 2141 3075 โทรสำร 0 2143 7986 
 

ผู้ร่วมแผนทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.2563– 2564 จาก ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ./ภาคีเครือข่าย/หน่วยงานภาครัฐ 
นางสาวพวงเพชร  ทพิย์ทองนกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
ผู้แทน ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
นางสาวสุวนิจ  พทิกัษ์ชาต ินักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
ผู้แทน ส านักตรวจราชการ 
นางฤทยั  ใหม่จนัทร์ทองนักพฒันาสังคมช านาญการพเิศษ 
ผู้แทน กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
นางสาวสุชาดา  รุ่งเรืองศักดิ์นักพฒันาสังคมช านาญการพเิศษ 
ผู้แทน กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
นายประชา  จรัิธยากลุนักพฒันาสังคมช านาญการ 
ผู้แทน ส านักพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร 
นายส าราญ  ชูสิงห์       หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชุมชน 
จงัหวดัระนอง 
นายสยมัภู  แพงจนัทร์     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชุมชน 
จงัหวดัหนองบัวล าภู 
นางสาวกมลณัฏฐ์  ทะเกยีง        นักวชิาการเงนิและบัญชี 
 จงัหวดัน่าน 
นางวาสานา  ไขว้พนัธ์ุหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพฒันาชุมชน 
จงัหวดัเพชรบุรี 
นายธวชั  ใสสม      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพฒันาชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

นางขนษิฐา  เปร่ียมด ี นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
จงัหวดัสกลนคร 
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