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ค ำน ำ 
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ส่วนภูมิภำค เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี โดยได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำกกองแผนงำนและน ำเสนอคณะกรรมกำร

บริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำ

บทบำทสตรี ฉบับนี ้

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หวังว่ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

จะเป็นประโยชน์กับคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนทุกระดับ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ

บทบำทสตรี ให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้ เข้มแข็ง  

มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น” ก่อใหเ้กิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีรวมถึงองค์กรสตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
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วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

(1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรลงทุน  
เพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี  

 

( 2 )  เ ป็ น แหล่ ง เ งิ นทุ น เพื่ อ ก ำ รส่ ง เ ส ริ ม บท บำ ทแล ะพั ฒนำศั ก ยภำ พสตรี แ ล ะ เ ค รื อ ข่ ำ ย ส ต รี    
ในกำรเฝ้ำระวังดูแลและแก้ไขปัญหำของสตรี 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 เกินกว่ ำวัตถุประสงค์ 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 
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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 ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 

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 

พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 

พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

งำนอ ำนวยกำร
และบริหำรทั่วไป 

งำนยุทธศำสตร์ 
แผนงำนและโครงกำร 

งำนพัฒนำระบบ 

เทคโนโลย ี
งำนเครือข่ำย

สัมพันธ ์
งำนส่งเสริมและ 

พัฒนำศักยภำพ 

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 

งำนกำรเงิน 
และบัญช ี

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี (สกส.) 

กลุ่มกฎหมำย 

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม
กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ระดับอ ำเภอ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อนุกรรมกำร
กลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับอ ำเภอ 
 

 

งำนกฎหมำย 
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ควำมเชื่อมโยง 
แผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ฉบับ 
3. แผนปฏิรปูประเทศ 13 ด้ำน (ฉบับปรับปรุง) 
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5. แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
6. แผนปฏบิัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมกำรพัฒนำชุมชน  
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1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
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2. แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน (ฉบบัปรับปรุง) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

เป้ำหมำยที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ

สังคมท่ีแตกต่ำงกันและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

เป้ำหมำยที่ 2  

เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเอง

และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขัน 

ได้อย่ำงยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิต           

ที่ดีข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ 

มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 

3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1    
ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
เสริมพลังเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตแก่สตรี 
ทุกกลุ่มและทุกระดับ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภำค 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
ก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงป้องกันคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   
สร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตรี 
 

4. แผนพฒันำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

–  
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เสรมิสร้ำงทุนชุมชนให้มีธรรมำภิบำล 

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัวอย่ำงสมดุล 

สร้ำงสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ้ภำยในปี 2565 
วิสัยทัศน ์

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 

5.แผนปฏิบัตริำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมกำรพัฒนำชุมชน 

– 2564) 
 

เสริมสร้ำงองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ดำ้นควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสรำ้งกำรเตบิโต คณุภำพชีวิตทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดำ้น  
(ฉบับปรับปรุง) 

ด้ำนที่ 5 ดำ้นเศรษฐกิจ  กระจำยควำมเจริญและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกิจและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ด้ำนที่ 9 ดำ้นสังคม สรำ้งสังคมคุณภำพที่เป็นธรรมไมแ่บ่งแยกให้โอกำสทุกคนตำมศักยภำพที่มี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
  เปำ้หมำยที ่1 ลดปญัหำควำมเหลื่อมล้ ำดำ้นรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำ ควำมยำกจน 
  เปำ้หมำยที ่2 เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแขง็ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยำ่งยัง่ยืน 
  เปำ้หมำยที ่1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวติทีด่ีขึ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤตมิิชอบ และธรรมำภบิำลในสังคมไทย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ปรับเปลีย่นเจตคตขิองสงัคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทยีมกนัระหว่ำงหญิงชำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมพลงัเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำสังคมและคณุภำพชีวิตแก่สตรีทุกกลุม่และทุกระดบั 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำเงื่อนไขและปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำสตรีที่มปีระสิทธผิลและเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจดัปัจจยัเสี่ยงป้องกันคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยยีวยำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตรี 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน 

วิสัยทัศน์   “ เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  ภำยในป ี2565 ” 

ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 1 สร้ำงสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได ้
ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัวอยำ่งสมดลุ 
ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 3 เสรมิสร้ำงทุนชุมชนใหม้ีธรรมำภบิำล 
ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 4 เสรมิสร้ำงองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

แผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1 กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยไดแ้ก่สตร ี             ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรสง่เสริมพัฒนำคุณภำพชีวติสตรี     
ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็สตรแีละองค์กรสตร ี  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรเสริมสรำ้งขดีควำมสำมำรถองค์กร 
                                                                                                                  ในกำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภบิำล  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
23 ฉบับ ประเด็นที ่15 ด้ำนพลังสังคม  

ประเด็นที ่16 ด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก 
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จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
1. กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ำกว่ำกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยกัน 
2. กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำสให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับและ    
   ผู้ด้อยโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต 
3. คณะท ำงำนในทุกระดับ เปน็กลไกส ำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที่  
4. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรท ำงำนแบบ 
    บูรณำกำร 
5. กระบวนงำนในพื้นที่เน้นกำรมีส่วนร่วม สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ   
    พื้นที่ได้ 
6. กองทุนฯ มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และสมำชิกสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย 
7. สมำชิกและเครือข่ำยองค์กรสตรมีีจ ำนวนมำกและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
8. เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย 
9. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรเงินและบัญช ี 
   และเจ้ำหน้ำที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในกำรท ำงำนพื้นที่จังหวัด 
10. มีกำรปรับหลักเกณฑใ์นกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จำกกำร 
     รวมกลุ่ม 5 คน เป็นกำรรวมกลุ่มตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 
11. มีระบบบัญชีกำรเงินและทะเบียนลูกหนี้ใหมใ่ช้ร่วมกับระบบโปรแกรมจัดกำร 
     ทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 

1. บุคลำกรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ส่วนกลำง 
  - บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศไม่พียงพอ 
ส่วนภูมิภำค 
  - พนักงำนกองทุนมีกำรลำออกบ่อยครั้ง ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 
2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และมีเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน 
    บำงส่วนที่ยังไม่เข้ำใจกระบวนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
3. กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง 

 

 

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
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โอกำส(O) อุปสรรค(T) 
1. กระแสกำรตื่นตัวให้สตรีมีบทบำทน ำในระดับประเทศภูมิภำคและระดับโลก 
2. นโยบำยของรัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำชนท ำให้ปัญหำของสตรี   
   ได้รับกำรแก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ 
3. มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรกองทุน  
   พัฒนำบทบำทสตรีว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 รองรับ 
   กำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ 
4. มีหน่วยงำนที่มีภำรกิจด ำเนินงำนเกี่ยวกับสตรีที่สำมำรถเชือ่มโยงเครือข่ำยในกำร  
    ท ำงำนด้ำนสตรีร่วมกันได้ 
5. มีหน่วยงำนเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะด้ำน 
    อำชีพที่หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตร ี
6. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลไดง้่ำยขึ้น  
7. ยดึหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงที่น ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติของสตรี/ 
    องค์กรสตรี 
8. มีกำรใช้เทคโนโลยีสนับสนนุกำรท ำงำนประสำนตดิต่อระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับ 
    กลุ่มสตรี 

1. ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยและถี่ท ำให้มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของกลุ่มสตรี 
2. กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกสง่ผลต่อต้นทุนกำรผลติ ช่องทำง 
    กำรตลำด และรำยได้ของสมำชิกลดลง 
3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเป็นไปอย่ำงรวดเร็วท ำให้สมำชิกสตรีบำงส่วนไม่สำมำรถ  
    ปรับตัวได้ทัน 
4. สมำชิกมีทัศนคติไม่ดีต่อกองทุนในกระบวนกำรในกำรขอรบักำรสนับสนุนเงินทุนที่ยุ่งยำก 
    และล่ำช้ำในกำรอนุมัติโครงกำร 
5. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อรำยได้ 
   ของสมำชิกและศักยภำพในกำรช ำระหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดแข็ง 
S1 กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ำกว่ำกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยกัน 
S2 กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำส ให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับและผู้ด้อยโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต 
S3 คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที่  
S4 แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
S5 กระบวนงำนในพ้ืนที่เน้นกำรมีส่วนร่วม สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ได้ 
S6 กองทุนมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และสมำชิกสำมำรถเขำ้ถึงแหลง่เงินทุนได้ง่ำย 
S7 สมำชิกและเครือข่ำยองค์กรสตรีมีจ ำนวนมำกและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
S8 เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพไดห้ลำกหลำย 
S9 มบีุคลำกรทีม่ีควำมรูด้้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรเงินและบญัชีและเจ้ำหน้ำที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในกำรท ำงำนพื้นที่จังหวัด 
S10 มีกำรปรับหลักเกณฑ์ในกำรขอรบักำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวยีน จำกกำรรวมกลุ่ม 5 คน เป็นกำรรวมกลุม่ตัง้แต ่3 คน ขึ้นไป 
S11 มีระบบบญัชีกำรเงินและทะเบยีนลูกหนี้ใหม่ใช้ร่วมกับระบบโปรแกรมจดักำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 

โอกาส 
O1 กระแสกำรตื่นตวัให้สตรีมีบทบำทน ำในระดับประเทศภูมภิำคและระดบัโลก 
O2 นโยบำยของรัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำชนท ำให้ปัญหำของสตรีได้รับกำรแก้ไข  
     จำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ 
O3 มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรกองทุน  
    พัฒนำบทบำทสตรีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2559 รองรับกำรด ำเนินงำน       
    ของกองทุนฯ 
O4 มีหน่วยงำนที่มภีำรกิจด ำเนินงำนเกี่ยวกับสตรทีี่สำมำรถเชื่อมโยงเครือขำ่ยในกำรท ำงำนดำ้นสตรี 
     ร่วมกันได ้
O5 มีหน่วยงำนเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพที่หลำกหลำย 
    แก่สตรี/กลุ่มสตร ี
O6 ควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้สำมำรถเข้ำถงึข้อมูลไดง้่ำยขึ้น  
O7 ยดึหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่น ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏบิัติของสตรี/องค์กรสตร ี
O8 มีกำรใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรท ำงำนประสำนติดต่อระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีก่ับกลุ่มสตรี 

กลยุทธ์เชิงรุก 
S1+S3+O2 : ส่งเสริมสตรีและกลุม่สตรีให้มีโอกำสเขำ้ถึงแหลง่ทุนดอกเบีย้ต่ ำโดยมีคณะท ำงำนทุกระดบัเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน 
                 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
S2+O3 : ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของสตรีตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล 
S5+O5+O6 : สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนทักษะอำชีพแก่สตรี/กลุ่มสตรีและใช้เทคโนโลยี  
                   สำรสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
S8+S5+O5 : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่มีภำรกิจดำ้นสตรีเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรในพ้ืนที่ 
S7+O1 : ส่งเสริมสมำชิกและเครือข่ำยองค์กรสตรีมีบทบำทน ำในระดบัประเทศ ภูมภิำค และระดบัโลก 
S6+O7 : ส่งเสริมให้กองทุนด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภบิำล สมำชิกเขำ้ถึงแหล่งทุนได้งำ่ยและยดึหลักปรชัญำเศรฐกิจพอเพียงมำเป็น 
            แนวทำงในกำรปฏบิัต ิ
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W1 บุคลำกรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
     ส่วนกลำง 
     - บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศไม่พียงพอ 
     ส่วนภูมิภำค 
     - พนักงำนกองทุนมีกำรลำออกบ่อยคร้ัง ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 
W2 เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และมีเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนบำงส่วนที่ยังไม่เข้ำใจ 
      กระบวนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
W3 กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง 

โอกาส 
O1 กระแสกำรตื่นตัวให้สตรีมีบทบำทน ำในระดับประเทศภูมิภำคและระดับโลก 
O2 นโยบำยของรัฐบำลในกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำของประชำชนท ำให้ปัญหำของสตรีได้รับกำร 
     แก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ 
O3 มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำ    
     บทบำทสตรีว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 รองรับกำรด ำเนินงำน    
     ของกองทุนฯ 
O4 มีหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจด ำเนินงำนเกี่ยวกับสตรีที่สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยในกำรท ำงำนด้ำน 
     สตรีร่วมกันได้ 
O5 มีหน่วยงำนเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพที่ 
     หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตรี 
O6 ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น  
O7 ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติของสตรี/องค์กรสตร ี
O8 มีกำรใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรท ำงำนประสำนติดต่อระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับกลุ่มสตรี 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
W3+O6 : ประชำสมัพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย 
W2+O6 : ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัเข้ำถึงง่ำยในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
W2+O3+O7 : พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมลูของกองทุนเพ่ือให้กำรรำยงำน ตรวจสอบ ติดตำม  
                   มีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีแก่เจ้ำหน้ำที่ 
W1+O6 : พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีให้แก่บุคลำกรเพ่ือให้กำรท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดแข็ง 
S1 กองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ำกว่ำกองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยกัน 
S2 กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำสให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับและผู้ด้อยโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ     
     และคุณภำพชีวิต 
S3 คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที่  
S4 แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุน ท่ีมุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
S5 กระบวนงำนในพื้นที่เน้นกำรมีส่วนร่วม สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ได้ 
S6 กองทุนมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และสมำชิกสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย 
S7 สมำชิกและเครือข่ำยองค์กรสตรีมีจ ำนวนมำกและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
S8 เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย 
S9 มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรเงินและบัญชีและเจ้ำหน้ำท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในกำรท ำงำน 
    พื้นที่จังหวัด 
S10 มีกำรปรับหลักเกณฑ์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จำกกำรรวมกลุ่ม 5 คน เป็นกำรรวมกลุ่มตั้งแต่   
      3 คน ขึ้นไป 
S11 มีระบบบัญชีกำรเงินและทะเบียนลูกหนี้ใหม่ใช้ร่วมกับระบบโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 

อุปสรรค 
T1 ภัยพบิัติเกดิขึ้นบ่อยและถี่ท ำให้มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของกลุ่มสตรี 
T2 กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต     
     ช่องทำงกำรตลำด และรำยไดข้องสมำชิกลดลง 
T3 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเป็นไปอย่ำงรวดเร็วท ำให้สมำชิกสตรีบำงสว่นไม่สำมำรถ 
     ปรับตัวได้ทัน 
T4 สมำชิกมีทัศนคติไม่ดตี่อกองทุนในกระบวนกำรในกำรขอรบักำรสนับสนนุเงินทุนที่ 
     ยุง่ยำกและล่ำช้ำในกำรอนุมตัิโครงกำร 
T5 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อ 
    รำยได้ของสมำชิกและศักยภำพในกำรช ำระหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั 
S3+S4+T1+T2+T3+T5: ส่งเสริมคณะท ำงำนทุกระดับในพื้นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสมำชิกที่ได้รับผลกระทบ  
                                จำกภัยพิบัติ  เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                                โคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มสมำชิกได้ทันท่วงที  
S3+T1+T5: ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกองทุนเพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหำ แก่สมำชิกกองทุนพัฒนำ 
                บทบำทสตรีที่ประสบปัญหำ 
S3+S4+S5+T4 : สนับสนุนส่งเสริมกลไกกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนเพื่อให้ควำมรู้และทัศนคติที่ดีต่อกำรด ำเนินงำน    
                      กองทุน 
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W1 บุคลำกรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
     ส่วนกลำง 
     - บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศไม่พียงพอ 
    ส่วนภูมิภำค 
     - พนักงำนกองทุนมีกำรลำออกบ่อยคร้ัง ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 
W2 เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และมีเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนบำงส่วนที่ยังไม่เข้ำใจ 
      กระบวนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
W3 กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง 

อุปสรรค 
T1 ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยและถี่ท ำให้มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของกลุ่มสตรี 
T2 กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกจิฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต      
    ช่องทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T3 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเป็นไปอย่ำงรวดเร็วท ำให้สมำชิกสตรีบำงส่วนไม่ 
    สำมำรถปรับตัวได้ทัน 
T4 สมำชิกมีทัศนคติไม่ดต่ีอกองทุนในกระบวนกำรในกำรของรับกำรสนับสนุนเงินทนุ 
    ทียุ่่งยำกและล่ำช้ำในกำรอนมุัติโครงกำร 
T5 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   
    ส่งผลต่อรำยได้ของสมำชิกและศักยภำพในกำรช ำระหนี้กองทุนพัฒนำ 

กลยุทธ์เชิงรับ 
T1+T2+T3++T5+W2 : เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือ สนับสนนุสมำชิก 
                              เมื่อประสบปัญหำภัยพิบัติควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี     
                              และกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
W2+W3+T3 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้พร้อมตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสมำชิก 

 

กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำก SWOT Analysis 
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แผนที่แผนปฏิบัตกิำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพฒันำบทบำทสตรี  

“เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น” 

กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรี 
และองค์กรสตรี 

กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

กองทุนฯ มีควำมม่ันคง บริหำรด้วย 
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 

สตรมีีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี  
มีบทบำทน ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน มิต

ปิร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภำ
พก

ำร

ให
้บร

กิำ
ร 

กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกลุ่ม

อำชีพสตรี 

ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 

พัฒนำศักยภำพสตรี 

และองค์กรสตรี 

พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี 

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

มิต
ิปร

ะส
ิทธ

ิภำ
พ 

 

มิต
ิกำ

รพ
ัฒน

ำอ
งค์

กร
 

 

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำร

ขับเคลื่อนกองทุน 

พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ

เทคโนโลย ี

พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร 
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เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีบทบำทน ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทนุพัฒนำบทบำทสตรี   

 
1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีส ำหรบักำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก ให้เข้มแข็งและมีคุณภำพชีวติทีด่ีขึน้                              3. บริหำรกองทุนฯ ให้มีควำมมั่นคง ตำมหลักธรรมำภบิำล 

2. จัดสรรเงินทุนในกำรพัฒนำบทบำทสตรีให้มขีีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนร่วมในกำรแก้ปญัหำสตรใีนชุมชน 
พันธกิจ 

ประเด็นกำรพัฒนำ 

                                                                  
                               1. กำรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้แก่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี                                                     1. ส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสมำชิก     2. จัดแสดงมหกรรมสินค้ำกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี                               
                                             2. พัฒนำทักษะอำชีพแก่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี          5. พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรีสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)                                3. ส่งเสริมกำรตลำด online/offline              4. เชื่อมโยงและส่งเสริมควำมร่วมมือผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)/กำรท่องเที่ยว 
                                             3. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มสตรี              6. กำรส่งเสริมควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่สมำชิกสตรีในกำรประกอบอำชีพ       
                                             4. พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของกลุ่มสตรี      
                                                                                                                              6. กำรส่งเสริมควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่สมำชิกสตรีในกำรประกอบอำชีพ 

                                                                   

 

แผนงำน : กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มอำชีพสตรี แผนงำน : ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 

 

                                                                           
                                  1. กำรจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพสตรีและองค์กรสตรี                         1. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรงำนของเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี      
                                               2. สร้ำงผู้น ำสตรีรุ่นใหม่                                                      2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้มีประสิทธิภำพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                               3. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรี และองค์กรสตรีให้เหมำะสมกับช่วงวัย                                                                                  3. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับให้มีควำมเข้มแข็ง                                                                                                                                                                                                                                                     
                                               4. ส่งเสริมสตรีและองค์กรสตรีมีส่วนร่วมทำง กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน                                                         4. ส่งเสริมผู้น ำสตรีและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในกำรเชื่อมประสำนกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรสตรีและเครื่อข่ำยอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                       
                                               5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสตรี                                                                                                    5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ                                                                                           
 5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสตรีและเครือข่ำยทุกระดับ   

                                                                                                                                                                                                   
                                                                         
                                                                   

                                                                   
                                                                   
                                                                  4. ส่งเสริมผู้น ำสตรีและเครือข่ำยฯในกำรเชื่อม ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรสตรีและเครือข่ำยอืนๆ                 
                                                                   
 

แผนงำน : พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย แผนงำน : พัฒนำศักยภำพสตรีและองค์กรสตรี 

                                                                   
                                   1. จัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำสตรี                                                                                                     1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนและกำรน ำแผนพัฒนำสตรีมำพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี                        
                                          2. ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกับเครือข่ำยในพื้นที่ในกำรป้องกันปัญหำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี                                                                             2.  ส่งเสริมสตรีในกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี                                                                                                        
                                          3. ก ำหนดรูปแบบควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนและป้องกันแก้ไขปัญหำคุณภำพชีวิตสตรี                                                                        3. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสตรีในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี                                                                                                                 
                                                                                                                                                     4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของสตรีหรือพัฒนำคุณภำพชีวิต
สตรี 
 

                                                                       
                                                                                                

                                                                                                
 

แผนงำน : กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ แผนงำน : กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

                                          
                                          1. เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี              1. สนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำรกองทุนฯ                             1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรบัญชีกองทุนฯ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอบทำนและ                     
                                          2. ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้กำรท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร            ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                          และปรับปรุงรำยงำนทำงกำรเงินแก่เจ้ำหน้ำที่ 
                                             กองทุนแก่บุคลำกร                                                                      2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ      2. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรหนี้ 
                                                                                                                                          3. พัฒนำระบบบัญชีกำรเงินและโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้                     3. พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
                                                                                                                                                                                                                                   4. ปรับปรุงและพัฒนำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอื้อต่อกำรด ำเนินงำนกองทุนฯ                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     5. ปรับปรุงโครงสร้ำง อัตรำก ำลังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
                                                                                                      6. จัดท ำคู่มือ สื่อ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของกลไกในกำรขับเคลื่อนในองค์กรและกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับ 
                                                                                                                                                                                                                                    7. กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร สร้ำงแบรนด์ของกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
                        8. กำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหนี้ 
                        9. เพิ่มประสิทธิภำพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนฯทุกระดับ อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ                        
                                           ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้ำน/กทม./จังหวัดให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
                       10. กำรเชิดชูเกียรติสตรี กลุ่มอำชีพสตรีและเครือข่ำยดีเด่น เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำอำชีพและบทบำทสตรี 

แผนงำน : พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ แผนงำน : พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
 

แผนงำน : พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนฯ 

1. กำรเสริมสร้ำง

อำชีพและรำยได้

แก่สตร ี

 

2. กำรเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแขง็สตรี

และองค์กรสตร ี

 

3. กำรส่งเสรมิ

พัฒนำคุณภำพ

ชีวิตสตร ี

4. กำรเสริมสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถองค์กร

ในกำรบริหำรกองทุนฯ 

ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น” 
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ประเด็นกำรพัฒนำที ่1: 

กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
 

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
เงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ 

ส ำหรับสตร ี

C3: สตรีที่ต้องกำรอำชีพ/
เพ่ิมรำยได้ 

เงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ 
ควำมรู้ 

เครือข่ำย 
ช่องทำงตลำด 

C4: สถำบันกำรเงิน 
กองทุนชุมชน 

ระยะเวลำช ำระหนี้คืน 

C6: Challenges 

C5: Change 

 

C4: กองทุนหมูบ่้ำน 

ระยะเวลำช ำระหนี้คืน 

C 2 : 1. พ.ร.บ.กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558   
       2. ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 
 

C1 คือ องค์กร C2 คือ กฎหมำย ระเบียบ แนวทำง C3 คือ ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร C4 คือ สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน C5 คือ แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง C6 คือ ควำมท้ำทำย 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

ระยะ 6 เดือน – 1 ปี ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี 

 

ระยะ 5 ปีขึ้นไป 

ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตรท์ี่เปล่ียนแปลง

1. สมำชิกกู้ยืมมำกขึ้น 

2. คนยำกจนมำกขึ้น 

3. จ ำนวนหนีสิ้นเพิ่มข้ึน 

4. ระบบขนส่งสะดวกมำกขึ้น  
    ท ำให้สมำชิกกู้เงินจำกกองทุน     
    ขำยสินค้ำได้มำกขึ้น 

5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมช ำนำญ/เข้ำใจ/ 
    เรื่องเงินทุนมำกขึ้น 

6. สร้ำงอำชีพส ำหรับดูแลผู้สูงอำย ุ

 

 

 

 

1. ลูกหนี้มีหนี้ค้ำงช ำระเพิ่มมำกขึ้น 
2. มีกำรด ำเนินคดีมำกขึ้น 
3. ผู้น ำสตรีมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 

  4. กองทุนฯ มีควำมม่ันคงเพิ่มขึ้น 
5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมช ำนำญ/ควำมรู้  
    มำกขึ้นมีควำมม่ันคงมำกขึ้น 
6. สมำชิกผู้สูงอำยุ/ผู้ด้อยโอกำส   
    เข้ำถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น 
7. เครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง 
8. มีระบบประกันควำมเสี่ยงของ 
    กองทุนฯ 
9. กลไกขับเคลื่อนมีควำมเข้มแข็ง 
10. มีกลุ่มอำชีพเพิ่มขึ้น 
 

1. ควำมม่ันคงของกลุ่มอำชีพท่ีกู้เงิน
จำกกองทุนฯ มำกขึ้น 
2. คุณภำพสินค้ำดีขึ้น 

3. เพิ่มรูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

4. สมำชิกกองทุนฯ พึ่งตนเองได้ 
5. หนี้ค้ำงช ำระลดลง 

6. ควำมสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล 
    ลูกหนี้มำกขึ้น 

7. มีลูกค้ำกลุ่มผู้สูงอำยุ/ 
   ผู้ด้อยโอกำสเพิ่มขึ้น 

8. กำรบริหำรจัดกำรหนี้ยำกขึ้น 
 

1. แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้จะ 
    ลดลง 
2. เพิ่มจ ำนวนเงินกู้ต่อโครงกำรให้ 
    มำกขึ้น 

3. เปลี่ยนรูปแบบกำรกู้เงินจำก 
   สำมคนเป็นหนึ่งคน 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

ระยะ 6 เดือน – 1 ปี ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี 

 

ระยะ 5 ปีขึ้นไป 

 

โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ 

1. เพิ่มเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ 
2. วำงระบบกำรกู้เงินให้เร็วขึ้น 
   (ขั้นตอนกำรกู้เงิน) 
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย 
   ท ำให้กลั่นกรองโครงกำรดีขึ้น 

4. โอกำสกลุ่มสตรีขำยสินค้ำมำกขึ้น 

5. ต้องมีโครงกำรฝึกอำชีพสตรี/ 
   ผู้สูงอำยุ/ผู้ด้อยโอกำส 
 

 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจกำรช ำระหนี้ เช่น  
   ผ่อนเป็นรำยเดือน/ปรับโครงสร้ำงหนี้ 
2. เพิ่มทักษะประกอบอำชีพให้ลูกหนี้ 
3. ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ(MOU)       
    กับหน่วยงำนอ่ืนเพื่อกำรบริหำร 
    ติดตำมหนี้ 
4. สร้ำงระบบประกันควำมเสี่ยง 
5. มีกำรออมเงินที่เพิ่มขึ้น 
6. เพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ กลไกกำร   
    ขับเคลื่อน/สร้ำงแรงจูงใจ/สวัสดิกำร 
7. พัฒนำระบบกำรช ำระเงินให้เหมือน  
    ระบบธนำคำร/สถำบันกำรเงินอื่นๆ 
8. ให้มีเจ้ำหน้ำที่สตรีประจ ำอ ำเภอ 
9. เพิ่มระบบให้ผู้กู้เงินต้องท ำบัญชีรับ-    
    จ่ำย 

1. กลุ่มที่เข้มแข็งต้องกลับมำดูแลกลุ่ม    
   ที่ยังไม่เข้มแข็ง 
2. สร้ำงเมนูอำชีพท่ีเหมำะสม  
    หลำกหลำยส ำหรับผู้สูงอำยุ/ 
    ผู้ด้อยโอกำส 

3. มีทีมติดตำมหนี้โดยเฉพำะ 

4. มีระบบชิพ ติดตำมหนี้ 
 

1. ขยำยวงเงินกู้ต่อโครงกำร  
    ส ำหรับ OTOP/SMEs 
2. เปลี่ยนรูปแบบกำรกู้เงินอำจใช้ 
   หลักทรัพย์ค้ ำประกัน 

3. ต้องมีกลุ่มงำน/ฝ่ำยกองทุนสตรี  
    ในระดับจังหวัด 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
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ควำมท้ำทำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ 

1. กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยอำชีพ 

2. กำรพัฒนำอำชีพให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด และกับศักยภำพของสตรี (จ ำแนกกลุ่มเป้ำหมำยตำมศักยภำพ) 

3. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด 

4. กำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงินให้เหมือนระบบธนำคำร/สถำบันกำรเงินอื่น ๆ 

5. กำรให้กลุ่มท่ีเข้มแข็งกลับมำดูแลกลุ่มท่ียังไม่เข้มแข็ง 

6. กำรสร้ำงทีมแนะน ำ ติดตำมหนี้ เป็นกำรเฉพำะ 

7. ขยำยวงเงินกู้/เปลี่ยนรูปแบบกำรกู้เงินและค้ ำประกัน 

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรพัฒนำ 

1. เงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ 

2. ควำมรู้ 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 

ควำมท้ำท้ำยประเด็นกำรพัฒนำ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1   กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี 
สตรีมีรำยได้ 
เลี้ยงดูตนเอง 

และครอบครัวได้  
 

1. จ ำนวนโครงกำรที่กองทุน 
    พัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ        
    ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ 
2. จ ำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับ   
    กำรพัฒนำทักษะควำมรู้และ 
    ทักษะอำชีพ 
3. จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำร 
    สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน 
    มีรำยได้เพิ่มขึ้น 
4. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรี    
    ได้รับกำรพัฒนำเป็น  
    ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  

ตัวชี้วัด 

กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กลุ่มอำชีพสตรี  

 

ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 
 
 
 

แผ
นง

ำน
 

สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  
 

1. กำรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมกำร  
    ประกอบอำชีพให้แก่สมำชิกกองทุนพัฒนำ 
    บทบำทสตรี  
2. พัฒนำทักษะอำชีพแก่สมำชิกกองทุนพัฒนำ 
   บทบำทสตรี 
 3. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
    แก่กลุ่มสตรี            
4. พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีรำยรับ   
   รำยจ่ำยของกลุ่มสตรี    
5. พัฒนำกลุ่มอำชีพสตรีสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน    
   (OTOP)                         
6. กำรส่งเสริมควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่สมำชิกสตรี   
   ในกำรประกอบอำชีพ 
 

1. ส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสมำชิก 
2. จัดแสดงมหกรรมสินค้ำกองทุนพัฒนำ 
    บทบำทสตรี 
3. ส่งเสริมกำรตลำด online/offline 
4. เชื่อมโยงและส่งเสริมควำมร่วมมือผลิตภัณฑ์ 
    ชุมชน (OTOP)/กำรท่องเที่ยว 
 

โค
รง

กำ
รท

ี่ส ำ
คัญ

  
เป

้ำป
ระ

สง
ค ์
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ประเด็นกำรพัฒนำที ่2: 
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2: กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรแีละองค์กรสตร ี

C6: Challenges 

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
เงินอุดหนุน 

ส ำหรับสตร ี
กลไกกำรท ำงำน 

C3: สมำชิกทีดู่แลตัวเองได้ดี 
เงินทุน/ควำมรู้/พี่เลี้ยง/ 
กำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง 

C3: กลุม่สตร ี
เงินทุน/ควำมรู้/พี่เลี้ยง/ 
กำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง 

C4: กศน. 
กำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง 

C4: อปท. 
เงินทุน 

C5: Change 

C1 คือ องค์กร C2 คือ กฎหมำย ระเบียบ แนวทำง C3 คือ ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร C4 คือ สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน C5 คือ แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง C6 คือ ควำมท้ำทำย 

C 2 : 1. พ.ร.บ.กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558   
       2. ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตร์ที่เปลี่ยนแปลง

ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี ระยะ 6 เดือน – 1 ปี ระยะ 5 ปีขึ้นไป 

1. สตรีมีควำมรู้เพิ่มขึ้น 
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำนเพิ่มข้ึน 

3. สตรีมีกำรใช้สื่อในกำรติดต่อ  
   ประสำนงำน/ประชำสัมพันธ์ 
4. ปรับระบบรำยงำนโปรแกรม  
   จัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) 
 

1. มีองค์กรสตรีเพิ่มขึ้นหลำกหลำย 
2. กำรเลือกตั้งในท้องถิ่น สตรีม ี   
    บทบำททำงกำรเมืองมำกขึ้น 
3. มีกำรแข่งขันกันในเรื่องขอรับ 
    งบสนับสนุน(เงินทุนหมุนเวียน   
    และเงินอุดหนุน) 
4. มีภำคเอกชนเข้ำมำสนับสนุนสตรี   
   มำกขึ้น 
5. มีกฎหมำย/ระเบียบในกำรบริหำร 
   จัดกำรหนี้มำกขึ้น 
 

1. มีผู้น ำสตรี/องค์กรรุ่นใหม่เพิ่มข้ึน 
2. ผู้น ำสตรีมีธรรมำภิบำลเพิ่มขึ้น  
    มีกำรตรวจสอบกันเอง 

3. สตรีมีควำมรู้สึกควำมเป็นเจ้ำของ 
    มำกขึ้น 

4. ใช้เทคโนโลยีในกำรตรวจสอบ 
    กำรท ำงำน 
 

1. มีคู่แข่งทั้งภำครัฐและเอกชนเพิ่ม   
    มำกขึ้น 
2. สตรีมีบทบำทในกำรบริหำรประเทศ  
    (ท้องถิ่นและประเทศ) 
3. เยำวสตรีเข้ำมำมีบทบำท 
   ในกำรบริหำรกองทุนมำกขึ้น 
4. นโยบำยภำครัฐให้ควำมส ำคัญกับ  
    สตรีมำกขึ้น 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ 

ระยะ 6 เดือน – 1 ปี ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี 

 

ระยะ 5 ปีขึ้นไป 

1. มีกำรใช้โปรแกรมบัญชี  
    อิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีควำมรู้เรื่องระเบียบกำรใช้ 
   เงินทุนหมุนเวียนมำกขึ้น 

3. สตรีเรียนรู้ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
4. ระบบรำยงำนโปรแกรมจัดกำร   
   ทะเบียนลูกหนี ้(SARA) มีควำม   
   เสถียร 
 

1. เกิดโครงกำร Smart Lady 
2. สตรีเข้มแข็ง/เป็นผู้บริหำร 
    มีบทบำทมำกขึ้น 

3. มีกำรบูรณำกำรงบประมำณทั้ง   
   ภำครัฐและเอกชน 

4. ประสำนกำรท ำงำนแนวทำง   
    ประชำรัฐ 

5. มีทักษะกำรบังคับใช้กฎหมำยมำกขึ้น 
 

1. เยำวสตรีรุ่นใหม่เข้ำมำทดแทน     
    ผู้น ำรุ่นเก่ำ 
2. กองทุนฯ มีธรรมำภิบำล  
    มีกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

3. ใช้ระบบกำรตรวจสอบลูกหนี้ 
    แบบเครดิตบูโร 
 

1. สร้ำงเครือข่ำยในกำรบูรณำกำร    
    ท ำงำนมี Platform/Lady    
    Platform 

2. นโยบำยภำครัฐต้องให้  
    ควำมส ำคัญและสนับสนุนสตรี   
    อย่ำงจริงจัง 
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ควำมท้ำท้ำยเชิงประเด็นกำรแข่งขัน 

ประเด็นท่ี 1: กำรค้นหำผู้น ำรุ่นใหม่และพัฒนำให้เป็นผู้น ำกลุ่ม 

ประเด็นท่ี 2: กำรพัฒนำกระบวนกำรสนับสนุนท่ีต่อเนื่อง 

ประเด็นท่ี 3: พัฒนำผู้น ำสตรี และกลุ่มสตรีให้เหมำะสมกับศักยภำพ (จ ำแนกกลุ่มเป้ำหมำยตำมศักยภำพ) 

ประเด็นท่ี 4 พัฒนำศูนย์กลำงควำมรู้ส ำหรับสตรีด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นท่ี 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำบทบำทสตรีต่อสังคม/Smart Lady 

ประเด็นท่ี 6 เช่ือมโยงกำรท ำงำนกับเครือข่ำยต่ำง ๆ 

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรแข่งขัน 

- เงินอุดหนุนส ำหรับองค์กรสตรี 

- ควำมรู้ 

- พี่เลี้ยง 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2: กำรเสริมสร้ำงผู้น ำสตรีและควำมเข้มแข็งของกลุ่มสตรี 

ควำมท้ำท้ำยประเด็นกำรพัฒนำ 
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ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี 

ผู้น ำสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ำยสตรีมีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรี มีบทบำทน ำทำง เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน 

 

พัฒนำศักยภำพสตรี 
และองค์กรสตร ี 

 

พัฒนำศักยภำพ 
เครือข่ำย 

 แผ
นง

ำน
 

โค
รง

กำ
รท

ี่ส ำ
คัญ

  

องค์กรสตรีและ 
เครือข่ำยสตรี 

มีศักยภำพในกำร
พัฒนำสตรี 

1. จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับกำรพัฒนำ 
   ศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ 
   สังคม และกำรเมืองในชุมชน 
2. กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุน   
    พัฒนำบทบำทสตรีได้รับกำร 
    พัฒนำศักยภำพและทักษะในกำร 
    บริหำรกองทุนพัฒนำบทบำท 
    สตรี 

ตัวชี้วัด 

1. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรงำนของ   
    เครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง 
   เครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้มี 
   ประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนเครือข่ำยกองทุนพัฒนำ  
   บทบำทสตรีให้มีควำมเข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมผู้น ำสตรีและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำ  
   บทบำทสตรีในกำรเชื่อมประสำนกำรท ำงำน 
   ร่วมกับองค์กรสตรีและเครือข่ำยอ่ืน ๆ 
5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกองทุน 
   พัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ 
 

1. กำรจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนและพัฒนำ  
   ศักยภำพสตรีและองค์กรสตรี 
2. สร้ำงผู้น ำสตรีรุ่นใหม่ 
3. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรี และองค์กรสตรี   
   ให้เหมำะสมกับช่วงวัย 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ    
   สังคม กำรปกครองและกำรเมืองในชุมชน 
5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร  
   องค์กรสตรี 

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

เป
้ำป

ระ
สง

ค ์
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ประเด็นกำรพัฒนำที ่3: 

กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตร ี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

C6: Challenges 

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
เงินอุดหนุนส ำหรับองค์กรสตรี 

             
 

C3: สตรีที่ประสบปัญหำ/
ผู้ด้อยโอกำส 

ควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำ 

เงินทุน 

ควำมรู้ 
 

C4: กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมม่ันคงของ

มนุษย์ 

 

C4: มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือ
ดูแลผู้หญิง 

 

C5: Change 

C1 คือ องค์กร C2 คือ กฎหมำย ระเบียบ แนวทำง C3 คือ ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร C4 คือ สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน C5 คือ แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง C6 คือ ควำมท้ำทำย 

C 2 : 1. พ.ร.บ.กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558   
       2. ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตร์

ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี 

 

ระยะ 6 เดือน – 1 ปี 

1. นโยบำยของรัฐบำล 
2. สถำบันทำงกำรเงิน 
3. รูปแบบปัญหำของสตรี 
4. กำรพัฒนำศักยภำพของสตรี 
5. สตรีสูงวัยมำกขึ้น (สังคมผู้สูงอำยุ) 
6. ผู้น ำสตรีเข้มแข็งขึ้น 
7. โอกำสในกำรได้รับกำรแก้ปัญหำของสตรี 
8. เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมด้ำนสตรี 
 

1. เงินอุดนุนน ำมำใช้แก้ไขปัญหำสตรีมำกขึ้น 
2. ผู้น ำสตรีมีองค์ควำมรู้รอบด้ำน 
3. มีผู้น ำสตรีรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 
4. มีผู้น ำสตรีต้นแบบ 
5. มีกำรบูรณำกำรกับเครือข่ำยด้ำนสตรีมำกขึ้น    
    (ด้ำนวิชำกำร/งบประมำณ) 
6. ได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้น 
7. สตรีสูงวัยมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น พึ่งพำตนเองได้ 

  8. โครงสร้ำงประชำกรลดลง ผู้สูงอำยุมำกขึ้น      
      กำรเกิดของเด็กลดลง 
9. ภำวะกำรว่ำงงำน ใช้ปัญญำประดิษฐ ์(AI)  

    มำกขึ้น 

1. กองทุนฯ เป็นองค์กร(หน่วยงำนหลักในกำร   
    แก้ไขปัญหำสตรี) 
2. มีเงินทุนในกำรด ำเนินกำรมำกขึ้น 
3. ผู้น ำสตรีมีบทบำททำงสังคม เศรษฐกิจ   
    กำรเมือง  
4. มีควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำร   
    แก้ไขปัญหำสตรแีละพัฒนำคุณภำพชีวิตมำกขึ้น 
5. มีหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีมีควำมพร้อมในกำรท ำงำน      
    ด้ำนสตรีเกิดขึ้น 
6. คณะท ำงำนขับเคลื่อนหมดวำระ/ลดลง 
7. อัตรำกำรเพิ่มข้ึนของสมำชิกกองทุนไม่  
   ขยำยตัว 
8. หนี้สินครัวเรือนมำกขึ้น/มีหนี้ค้ำงช ำระเพิ่มขึ้น 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ 

ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี 

 

ระยะ 6 เดือน – 1 ปี 

1. วำงแผนในกำรด ำเนินงำน 
2. เตรียมควำมพร้อม 

3. ประชำสัมพันธ์กองทุนฯ 

4. วิเครำะห์รูปแบบของสตรี 
     - แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของสตรี 
     - สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

5. สร้ำงควำมเข้ำใจกับเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมด้ำนสตรี 
6. ท ำเมนูอำชีพให้เหมำะกับสตรีแต่ละช่วงวัย 

7. เตรียมฐำนข้อมูลด้ำนสตรี (ผู้น ำ องค์กร กลุ่มอำชีพ  
    ปรำชญ์สตรี)  
 

1. ควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำน 
2. มีภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนสตรี 
3. ฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสตรี เช่น  
   กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกัน/สร้ำงเครือข่ำย 
   ร่วมกัน 
4. ควำมชัดเจนในกำรแก้ไขปัญหำ 

5. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำสตรีผ่ำนเงิน   
    อุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียนโดยมีหน่วยงำน/   
    เครือข่ำยร่วมด ำเนินงำน 
 

สร้ำงควำมเชื่อม่ันและควำมไว้วำงใจ 
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรแก้ไขปัญหำของสรี
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี โดยมี
กองทุนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมำกขึ้น
และร่วมกับเครือข่ำยแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
สตรีต่อไป 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 
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ควำมท้ำทำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ 

ประเด็นท่ี 1: กำรยกระดับศักยภำพของกลุ่มสตรีให้ช่วยแก้ปัญหำของสตรีผู้ประสบปัญหำได้ 

ประเด็นท่ี 2: สร้ำงกระบวนกำรแก้ปัญหำสตรีร่วมกันระหว่ำงกองทุนฯ และเครือข่ำยผู้น ำสตรี 

ประเด็นที 3: กำรประชำสัมพันธ์ และสร้ำงช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรแก้ปัญหำท่ีเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ประเด็นท่ี 4: พัฒนำเมนูอำชีพให้เหมำะสมกับสตรีทุกกลุ่มวัย 

ประเด็นท่ี 5: พัฒนำกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสตรี 

ประเด็นท่ี 6: สร้ำงฐำนข้อมูลสตรีเพื่อสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยในกำรแก้ปัญหำสตรี 

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรพัฒนำ 

- เงินอุดหนุนส ำหรับองค์กรสตรี 
- ผู้น ำสตร ี
- เครือข่ำย 
- ควำมรู้ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

ควำมท้ำท้ำยประเด็นกำรพัฒนำ 
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โค
รง

กำ
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ี่ส ำ
คัญ

  
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

เป
้ำป

ระ
สง

ค ์

บูรณำกำรท ำงำนร่วมกันกับเครือข่ำยในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหำสตรี และพัฒนำคุณภำพชีวิตสตร ี

กำรสร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือ  

 

กำรส่งเสริมพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตสตรี 

 

องค์กรสตรีและ
เครือข่ำยสตรี 

สำมำรถพัฒนำสตรี
ให้มีส่วนร่วม 

ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคงชุมชน 

1. ครอบครัวสมำชิกกองทุน    
    พัฒนำบทบำทสตรีมี 
    คุณภำพชีวิตที่ดีและผ่ำน 
    เกณฑ์กำรประเมินที ่
    ก ำหนด 
2. องค์กรสตรีจัดโครงกำร/ 
    กิจกรรมเพ่ือป้องกันและ 
    แกไ้ขปัญหำตำมควำม 
    ต้องกำรของสตรีหรือกำร  
    พัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

 

ตัวชี้วัด 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรดูแล 
   ช่วยเหลือและพัฒนำสตรี  
2. ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกับ 
   เครือข่ำยในพ้ืนที่ในกำรป้องกันปัญหำและ   
   พัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี  
3. ก ำหนดรูปแบบควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อน   
   และป้องกันแก้ไขปัญหำคุณภำพชีวิตสตรี 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนและ 
   กำรน ำแผนพัฒนำสตรีมำพัฒนำคุณภำพ  
   ชีวิตสตรี                       
2. ส่งเสริมสตรีในกำรน ำหลักปรัชญำของ  
   เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำ  
   คุณภำพชีวิตสตรี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงำน 
   ที่เก่ียวข้องกับสตรีในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
   สตร ี
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดโครงกำร/ 
   กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำตำม    
   ควำมต้องกำรของสตรีหรือพัฒนำคุณภำพ   
   ชีวิตสตร ี
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคกีำรพัฒนำภำครัฐ/ เอกชน/ ประชำสังคม 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม./ 
                 อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที ่4: 

กำรเสริมสร้ำงขดีควำมสำมำรถองค์กร 

ในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองคก์รในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภบิาล 

C6: Challenges 

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

C3: คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนฯ ทกุระดับ 

 
C4: มำตรฐำนกองทุนฯ 

 

C4: หน่วยงำนรำชกำรอื่น 

 

C5: Change 

C3: คณะท ำงำนขับเคลื่อน 

กองทุนฯ ทกุระดับ 

C3: ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำง 

 

C 2 : 1. พ.ร.บ.กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558   
       2. ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 
 

C1 คือ องค์กร C2 คือ กฎหมำย ระเบียบ แนวทำง C3 คือ ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร C4 คือ สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน C5 คือ แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง C6 คือ ควำมท้ำทำย 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตร์

ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี 

 

ระยะ 6 เดือน – 1 ปี 

1. นโยบำยใหม่/ระเบียบปฏิบัติ 
2. ควำมม่ันคงในต ำแหน่งหน้ำที่ 
3. โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังใหม่ 

4. พัฒนำระบบกำรเงิน/บัญชีให้เป็นไปตำม   
    มำตรฐำนกำรตรวจสอบ 

5. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
6. ค่ำตอบแทนพิเศษ 
 

1. ผู้บริหำรจำกภำคเอกชน 
2. กำรปรับปรุงมำตรฐำนต ำแหน่ง 

3. เพิ่มอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร /พนักงำน 
    ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ 

4. เปลี่ยนกลุ่มงำนในกำรก ำกับดูแลของ 
    จังหวัดจำกกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำ 
    ชุมชนไปกลุ่มงำนประสำนและ 
    สนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน 

5. กำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงินอัตโนมัติ  
    โปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้  
    (SARA) 
6. ระบบกำรแจ้งเตือนกำรช ำระหนี้ 
7. น ำระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI)  
    มำท ำงำนแทนบุคลำกรกองทุนฯ 
 

1. ยกระดับเป็นสถำบันกำรเงิน 
2. เป็นนิติบุคคล 
3. CEO มำจำกเอกชน 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองคก์รในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภบิาล 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ 

ระยะ 2 – 3 ปี 

 

ระยะ 4 – 5 ปี 

 

ระยะ 6 เดือน – 1 ปี 

1. ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อ  
    กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่กองทุนฯ 
2. เพิ่มทักษะองค์ควำมรู้ สหวิชำชีพให้กับ 
    ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ มีควำมเป็น 
    มืออำชีพ 
 

1. มีกำรพัฒนำโปรแกรมจัดกำรทะเบียน  
   ลูกหนี้ (SARA) ในกำรแจ้งเตือน/ทวงถำม 
   ลูกหนี้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนกำรท ำงำน 
   ของเจ้ำหน้ำที่ 
2. มี Pattern/Platform ในกำรเขียน 
   โครงกำรเพื่อขอเงินทุนหมุนเวียน/ 
   เงินอุดหนุนลดขั้นตอนกำรท ำงำนของ 
   เจ้ำหน้ำที่กองทุนฯ 
3. ปรับระบบสวัสดิกำร(โบนัส) 
 

1. CEO สถำบันกำรเงิน 
2. เป็นนิติบุคคล (มีผู้มีควำมรู้ด้ำน 
    กำรบริหำรกองทุนฯ/สถำบันกำรเงิน) 
 

38 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองคก์รในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภบิาล 
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ควำมท้ำทำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ 

ประเด็นท่ี 1: พัฒนำกำรบริหำรกองทุนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกระทรวงกำรคลัง และผ่ำนกำรรับรองกำรเงินกำรบัญชีจำก สตง. 

ประเด็นท่ี 2: ปรับปรุงระเบียบ และเงื่อนไขในกำรบริหำรกองทุน กำรประสำนกำรท ำงำนให้มีควำมชัดเจน 

ประเด็นท่ี 3: พัฒนำศักยภำพบุคลำกร และควำมผูกพันกับองค์กร 

ประเด็นท่ี 4: พัฒนำหน่วยงำนด้ำนกฎหมำย 

ประเด็นท่ี 5: ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรหนี้ค้ำงช ำระ 

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรพัฒนำ 

1. กำรพัฒนำสตรีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี/แผนพัฒนำฉบับท่ี 12 เรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ แก้ควำมยำกจน กำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีบุคลำกรครอบคลุมทุกระดับ ทุกพื้นท่ี (หน่วยงำนรำชกำร กลุ่มองค์กรสตรีทุกระดับ) 

3. บุคลำกรได้รับกำรยอมรับในทุกระดับ มีทักษะในกำรท ำงำนในระดับพื้นที่ มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ในกำรท ำแผนธุรกิจ 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองคก์รในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภบิาล 

ควำมท้ำท้ำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4  กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำรกองทุนฯ  ตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำร

ขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธภิำพ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ มีสมรรถนะในกำรบริหำรกองทุน 

3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธภิำพ 

กำรท ำงำนในพื้นที่และบริหำรกองทุนฯ 

4. กลไกในกำรบริหำรงำนในพื้นที ่

ทีม่ีประสิทธิภำพ เป้
ำป

ระ
สง

ค์ 
แผ

นง
ำน

 
โค

รง
กำ

ร 
 

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรใน

กำรขับเคลื่อนกองทุนฯ 

พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศและเทคโนโลยี 

และเทคโนโลยี 

พัฒนำระบบ 
ในกำรบริหำรจัดกำร

กองทุนฯ 
กองทุนมีควำมม่ันคง 

บริหำรด้วย            
ควำมเป็นธรรรม

โปร่งใส  
และมีประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี มีผล
กำรด ำเนินงำนผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่
กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 
 

ตัวชี้วัด 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรใน 
    กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำท 
    สตร ี
2. ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำร         
   ควำมรู้กำรท ำงำนในด้ำนกำร 
   บริหำรจัดกำรกองทุนแก่ 
   บุคลำกร 

1. สนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูล     
   ข่ำวสำรกองทุนฯ ด้วย  
   เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย    
   กำรใช้ประโยชน์จำก 
   เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. พัฒนำระบบบัญชีกำรเงินและ 
   โปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ 

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรบัญชีกองทุนฯ   
    และสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอบทำน และปรับปรุงรำยงำน  
   ทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนำ้ที ่
2. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรหนี ้
3. พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน 
   กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบรหิำรควำมเส่ียง   
4. ปรับปรุงและพัฒนำระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอือ้ต่อกำร  
    ด ำเนินงำนกองทุนฯ  
5. ปรับปรุงโครงสร้ำง อัตรำก ำลังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
6. จัดท ำคู่มือ สื่อ ส ำหรับกำรปฏบิัติงำนของกลไกในกำร   
   ขบัเคลื่อนในองค์กรและกลไกกำรขบัเคลื่อนงำนกองทุนทุก  
   ระดับ 
7. กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร สรำ้งแบรนด์ของกองทุนฯ 
    ให้เป็นที่รู้จัก 
8. กำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหนี้ 
9. เพิ่มประสิทธิภำพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท ำงำนขับเคลื่อน       
   กองทุนฯ ทุกระดับ อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ  
   หมูบ่้ำน/ชุมชนในพื้นที ่กทม./จังหวัด ให้สำมำรถขบัเคลื่อน 
   กำรด ำเนินงำน 
10. เชิดชูเกียรติสตรี กลุ่มอำชีพและเครอืข่ำยดีเด่น เพือ่สร้ำง  
     แรงจูงใจในกำรพัฒนำอำชพีและบทบำทสตรี 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคกีำรพัฒนำภำครัฐ/ เอกชน/ ประชำสังคม 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม./ 
                 อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
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ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิข์องแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2563 2564 2565 

1. จ ำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ โครงกำร 8,000 8,200 5,000 
2. จ ำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะอำชีพ กลุ่ม 1,672 1,672 1,000 
3. จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 60 60 40 
4. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑ ์ 372 372 372 
5. จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน คน 81,000 81,000 55,000 
6. กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ 
   ในกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

กลุ่ม/
องค์กร 

250 250 250 

7. ครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดีและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
   ท่ีก ำหนด อย่ำงน้อย 2 ใน 4 ข้อ 

ครัวเรือน 15,000 15,000 15,000 

8. องค์กรสตรีจัดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของสตรีหรือ 
   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

โครงกำร 500 500 500 

9. กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
   ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด  

คะแนน  3.0000 3.0000 3.0000 
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ค ำจ ำกัดควำม 

โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ  หมำยถึง โครงกำรที่สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงกำรเพื่อใช้
ในกำรประกอบอำชีพ และสมำชิกได้รับเงินไปประกอบอำชีพในแต่ละปีงบประมำณ 

ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ หมำยถึง กำรได้รับกำรส่งเสริมอำชีพจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
หรือจำกหน่วยงำนหรือบุคคลอื่น 

ตัวชี้วัดที่ 1  จ ำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ 
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ค ำจ ำกัดควำม 

กลุ่มอำชีพสตรี  หมำยถึง กลุ่มอำชีพที่ได้กู้เงินจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ไปด ำเนินกิจกรรม  

กำรได้รับกำรพัฒนำ หมำยถึง กลุ่มอำชีพสตรี ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกำรจัดท ำแผนธุรกิจ ฯลฯ 

ตัวชี้วัดที่ 2  จ ำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะอำชีพ 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3  จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 

ค ำจ ำกัดควำม 

 

โครงกำร หมำยถึง จ ำนวนโครงกำรที่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีขอรับเงิน
สนับสนุนทุนหมุนเวียน 

ได้รับกำรสนับสนุน  หมำยถึง ได้รับกำรพิจำรณำโครงกำรให้น ำเงินไปประกอบอำชีพ 

มีรำยได้เพิ่มขึ้น  หมำยถึง สมำชิกกองทุนได้น ำเงินทุนไปประกอบอำชีพท ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ 4  จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรีที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

ค ำจ ำกัดควำม 

ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมำยถึง  ผลิตภัณฑ์ของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีที่ได้รับเงินกู้ยืม
จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีไปประกอบอำชีพ  

กำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) หมำยถึง  ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
และสำมำรถน ำไปขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  กับกรมกำรพัฒนำชุมชน 
(กรณี ปีที่ไม่มีกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ยกเว้นกำรประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น) 

หมำยเหตุ    จังหวดัขนำดเล็ก    34  จังหวัด ๆ ละ    4 ผลติภัณฑ์    จ ำนวน    136  ผลิตภัณฑ ์
                จังหวดัขนำดกลำง  22  จังหวัด ๆ ละ    5 ผลติภัณฑ์    จ ำนวน    110  ผลิตภัณฑ ์
                จังหวดัขนำดใหญ่   21 จังหวัด ๆ ละ     6 ผลติภัณฑ ์   จ ำนวน    126  ผลิตภัณฑ์ 

                                 รวมทั้งสิ้น   372  ผลิตภัณฑ ์
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ตัวชี้วัดที่ 5  จ ำนวนผู้น ำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม    
                และกำรเมืองในชุมชน 

ค ำจ ำกัดควำม 

 

ผู้น ำสตรี หมำยถึง อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีหมู่บ้ำน/ชุมชน 
คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ คณะกรรมกำรกลุ่มอำชีพสตรี 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ  คณะกรรมกำรสมำชิกประเภทองค์กรสตรี   

กำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน หมำยถึง กำรพัฒนำ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถของผู้น ำสตรีในกำรท ำงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน  



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำจ ำกัดควำม 

กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมำยถึง 
 - กลุ่มองค์กร องค์กรสตรีที่เป็นสมำชิกกองทุน ท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพสตรี  
และเฝ้ำระวังปัญหำของสตรี 
 - เครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมำยถึง เครือข่ำยคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีทุกประเภท 

ตัวชี้วัดที่ 6  กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้รับกำรพัฒนำ 
               ศักยภำพและทักษะในกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

กำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ หมำยถึง กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถที่มีอยู่ในตัวเองให้มีมำก
ขึ้นหรือกำรพัฒนำควำมสำมำรถที่มีอยู่ให้มีมำกขึ้น 
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ตัวชี้วัดที ่7  ครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดี              

               และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด อย่ำงน้อย 2 ใน 4 ข้อ 

ค ำจ ำกัดควำม 

คุณภำพชีวิตที่ดี หมำยถึง มีควำมสุข ควำมพอใจใน สุขภำพอนำมัย โภชนำกำร 
กำรศึกษำ รำยได้ ที่อยู่อำศัย ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม กำรอยู่ร่วมกันในสังคม/
ชุมชน อย่ำงน้อย 2 ใน 4 ข้อ ดงันี้ 
1. ครัวเรือนของสมำชิกผ่ำนเกณฑ์ ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด 
2. สตรีได้รับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของชุมชนหรือรัฐ 
3. มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันภำยในครอบครัวและชุมชน 
4. ครัวเรือนของสมำชิกมีกำรออม 
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ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรสตรีจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำม 

              ต้องกำรของสตรีหรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี 

ค ำจ ำกัดควำม 

 

องค์กรสตรี หมำยถึง องค์กรสตรีที่เป็นสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี   

ควำมต้องกำรของสตรีหรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หมำยถึง ควำมต้องกำรของสตรี
หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรพัฒนำระดับหมู่บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด 
หรือ Theme ที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีก ำหนด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรสตรี
หรือองค์กรสตรีมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม   
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ค ำจ ำกัดควำม 

เกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงกำรคลังก ำหนด  หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดในแต่ละปีงบประมำณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์กำรประเมินผล 6 ด้ำน  ได้แก ่ 
           1. ด้ำนกำรเงิน  
           2. ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           3. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
           4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียน 

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

ตัวชี้วัดที่ 9  กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำน 
               เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด   
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1. กำรเสริมสร้ำง
อำชีพและรำยได้         

แก่สตร ี

2. กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งสตรี
และองค์กรสตร ี

3. กำรส่งเสรมิ
พัฒนำคุณภำพ

ชีวิตสตร ี

4. กำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถองค์กร
ในกำรบริหำรกองทุนฯ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ผลลัพธ์ควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

บูรณำกำรท ำงำนร่วมกันกับ
เครือข่ำยในพื้นที่เพื่อป้องกัน 
ปัญหำสตรี และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตสตร ี

ผู้น ำสตรี องค์กรสตร ีและเครือข่ำยสตรี     
มีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรี มีบทบำทน ำทำง
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน 

1. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีสมรรถนะ  
   ในกำรบริหำรกองทุน 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ                  
   ในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภำพ 
3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภำพ             
   กำรท ำงำนในพื้นที่และบริหำรกองทุนฯ 
4. กลไกในกำรบริหำรงำนในพื้นที่               
   มีประสิทธิภำพ 

สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเอง                 

และครอบครัวได้ 
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ที่ปรึกษำ :                                                                   ทีป่รึกษำ : 1. นำยเอกรำช ญำณอุบล      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนงำน 
1. นำยสุทธิพงษ์  จุลเจริญ          อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน                                                2. นำยกฤษฎำ   สำคร           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
2. นำงวิไลวรรณ  ไกรโสดำ         รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน                                         3. นำยกฤษฎำ  ง้ำวกำเขียว    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
3. นำงทรงลักษณ์ วรภัย             ผู้อ ำนวยกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี                                4. นำยประทีป  ค ำดวง          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
3. นำงสำวสุวรรณำ  รอดเรือง      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                                   
4. นำยวีระพล  ปักค ำไทย           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
5. นำงพัชรินทร์ พำน ำมำ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 
6. นำยธีระพล  คู่คิด                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย 

คณะผู้จัดท ำ : 
ผู้ร่วมทบทวนแผนปฏบิัตกิำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

นำงสำวสมธัญ  เล็กเซ้ง                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำงสำวปยุตำ จันทร์เส็ง               นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำยเทพวสันต์ จันพล                  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
นำงขวัญใจ ใบจันทร์                   นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำงสำวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ    นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
นำยภัทธำวุธ ปะตังถำโต               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำยฐิติพงศ์  สิริมำ                     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำงสำวธัญชนก นำมเจิง              นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏบิัติกำร 
นำงสิริลักษณ์  ภำสะเตมีย์             เจ้ำพนักงำนธุกำรช ำนำญงำน 
นำงนิทรำ  ชูจิตร                       เจ้ำพนักงำนห้องสมุดช ำนำญกำร 
นำงสำวกัลยกร ศรีชุมจันทร์           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำงสำวพนำรักษ์ อนันตภมูิ            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำงสำวณภัทร เทพพูลผล              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

นำงสำวปณตพร สมดี                    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำงสำวนภัค น้อยศิริ                     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำงสำวปวีณำ ท่ำสว่ำง                  นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
นำงสำววันวิสำ กำญจนสมบัติ          นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
นำงสำวกัลยำณี ณ ชำตรี                นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน  
นำงสำวเมรินทร์  รัชชนะธรรม          นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
นำงสำวเกษินี ธรรมชัย                   นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำงเยำวนำฏ ซ้ำยเกล้ำ                  นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำงสำวธรรญกร  สุขเกษม              นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำงสำวนริสำ ส้มจนี                     นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำยกรกฎ วงศ์จ ำปำ                     เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมลู 
นำยอภิเดช อำกำศไชย                   เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
นำยอธิชัย มณีวงศ์                        เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ชื่อหนังสือ : แผนปฎิบัตกิำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
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ผู้ร่วมทบทวนแผนปฏบิัตกิำรระยะยำว (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
นำงสำวกำญจนำ ปำละกะวงศ์         เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำงสำวลัดดำวัลย์ แสงอรุณ             นักทรัพยำกรบุคคล 
นำงสำวกิติมำ วรรณกรรณ              นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
นำงสำวพิมพ์ลดำ ขวัญดี                นิติกร 
 

นำยจำรึก  ช่ำงจักร                    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นำงสำวเหมวดี  ซุ่นสั้น                นักวิเครำะห์งบประมำณ 
นำงสำวเมธำวี บัวชุม                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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