ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2560 - 2564
28 ธันวาคม 2559

คํานํา
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จดั ทํายุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 -2564 ขึ้น
โดยได้แต่งตั้งคณะทํางานยกร่ างยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทําร่ างยุทธศาสตร์ กองทุนฯ และจัดประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการจัดทําร่ างยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 -2564 ซึ่ งมีผเู้ กี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารกรมการพัฒนาชุมชน ผูแ้ ทนคณะกรรมการบริ หารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ผูแ้ ทนสํานักงานกรุ งเทพมหานคร
ผูแ้ ทนบริ ษทั รักลูก กรุ๊ ป คณะทํางานยกร่ างยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จดั ทําร่ างยุทธศาสตร์ กองทุนฯ และ
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นที่ปรึ กษา และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและอนุ ม ัติ ใ ห้ใ ช้แ ผนยุท ธศาสตร์ ก องทุ น พัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับนี้
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึ งได้จดั ทําเล่มแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 -2564
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการดํา เนิ น งานกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายสู ง สุ ด ภายใต้ วิ สั ย ทัศ น์
“เป็ นแหล่ งทุ น ในการพัฒ นาสตรี เ พื่อ ขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิจฐานรากเข้ ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดีขึ้น ” และผลการ
ดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริ งต่อสตรี ทุกระดับ ต่อไป
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตุลาคม 2559
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วัตถุประสงค์ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(1) เป็ นแหล่งเงิ นทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่า ในการสร้างโอกาสให้สตรี เข้าถึงแหล่งเงิ นทุน
สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรื อเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่สตรี และองค์กรของสตรี
(2) เป็ นแหล่งเงิ นทุ น เพื่อการส่ งเสริ มบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี และเครื อข่ ายสตรี
ในการเฝ้ าระวังดูแ ลและแก้ไ ขปั ญหาของสตรี การส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของสตรี นําไปสู่
การสร้างสวัสดิภาพ หรื อสวัสดิการเพื่อคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ ของสตรี และผูด้ อ้ ยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
(3) เป็ นแหล่งเงิ นทุนเพื่อการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
การสร้ างภาวะผูน้ ํา การพัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรี และ
องค์กรของสตรี
(4) เป็ นแหล่งเงิ นทุนเพื่อสนับสนุ นโครงการอื่น ๆ ที่ เป็ นการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสตรี
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ทีม่ า : - พ.ร.บ.การบริ หารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 มาตรา 39 การรวมทุนหมุนเวียน ให้กระทําได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวตั ถุประสงค์เดียวกันหรื อ
สามารถดําเนินการร่ วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็ นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของทุนหมุนเวียนที่นาํ มารวมกัน
- พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เล่มที่ 13) )
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 )
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อํานาจหน้ าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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อํานาจหน้ าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอาํ นาจหน้ าทีด่ งั ต่ อไปนี้
1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการบริ หารกองทุน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการดําเนิ นงานประจําปี
3. กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการ
กําหนด ค่าตอบแทน สิ ทธิประโยชน์หรื อสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
4. กํากับดูแลการบริ หารจัดการ และติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
5. แต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการ
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการ
ทีม่ าบริ
: ข้อหบัารมอบหมาย
งคับคณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 9
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โครงสร้ างการบริหารงานของสํ านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุ งเทพมหานคร

ผู้อาํ นวยการ
สํ านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

สํานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุ งเทพมหานคร

สํ านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (สกส.)

สํ านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

กลุ่มอํานวยการ
งานการเงิน
และบัญชี

งานอํานวยการ
และบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
งานยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
งานส่ งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ

กลุ่มกฎหมาย

งานเครือข่ าย
สั มพันธ์
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ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. แผนพัฒนาสตรีในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4. ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 -2564
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่ าเทียมกันทางสั งคม

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างความเป็ นธรรมลดความเหลือ่ มลํา้ ในสั งคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12

เป้ าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ด้ านรายได้ ของกลุ่มคนทีม่ ฐี านะทาง
เศรษฐกิจสั งคมทีแ่ ตกต่ างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้ าหมายที่ ๒ เพิม่ ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้ มคี วามเข้ มแข็ง เพือ่ ให้
ชุมชนพึง่ พาตนเองและได้ รับส่ วนแบ่ งผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจมากขึน้

แผนพัฒนาสตรี ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ ที่
1 . ปรับเปลีย่ นเจตคติของสั งคมในประเด็นความเสมอภาค
เท่าเทียมกันระหว่ างหญิงชาย
2. เสริมพลังและเพิม่ อํานาจแก่ สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ
4. กําหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกันช่ วยเหลือและเยียวยา
5. สร้ างความเข้ มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี

กรมการพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คงและชุมชนพึง่ ตนเองได้ ภายในปี 2564 ”
ยุทธศาสตร์ ที่ 1. สร้ างสรรค์ ชุมชนให้ พงึ่ ตนเองได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2. ส่ งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ ที่ 3. เสริมสร้ างทุนชุมชนให้ มปี ระสิ ทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้ างอาชี พและรายได้ แก่ สตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเชื่ อมโยงกับกลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมสตรีและเครือข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชี วติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จุดแข็ง

จุดอ่ อน

1. กองทุนคิดดอกเบีย้ เงินกู้ตํ่ากว่ ากองทุนอืน่ ๆ
ที่มวี ตั ถุประสงค์ คล้ ายกัน
2. กองทุนมีเป้ าหมายชัดเจน ที่ม่ งุ สร้ างโอกาส
ให้ สตรี/กลุ่มสตรีด้อยโอกาส พัฒนาศักยภาพ
ในการดํารงชีวติ และแก้ ปัญหาสตรี/ชุมชน
3. คณะทํางานระดับตําบล /เขตใน กทม. เป็ นกลไก
สํ าคัญในกระบวนการบริหารกองทุน ในพืน้ ที่
4. ข้ อบังคับในการขับเคลือ่ นกองทุน ที่ม่ งุ ให้
ทุกภาคส่ วนเกิดกระบวนการแบบมีส่วนร่ วม
5. กระบวนงานในพืน้ ที่เน้ นกระบวนการแบบมี
ส่ วนร่ วมที่สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการ
ของพืน้ ที่ได้

1. สํ านักงานขาดบุคลากรทีม่ คี วามเชี่ยวชาญ
ด้ านการเงินและบัญชี การจัดการข้ อมูล
สารสนเทศ นิติกร ทั้งในส่ วนกลางและในพืน้ ที่
2. การบริหารกองทุนมีระบบการจัดการข้ อมูล
ข่ าวสาร ระบบการเงิน งบประมาณ และระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพน้ อย
3. การสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจในระเบียบและ
แนวทางปฏิบตั ิของกองทุนให้ แก่ หน่ วยงาน ในพืน้ ที่
สมาชิกสตรี กลุ่มสตรีทด่ี ้ อยโอกาสมีประสิ ทธิภาพน้ อย
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โอกาส

อุปสรรค

1. กระแสการตื่นตัวให้ สตรีมบี ทบาทนําใน
1. กองทุนฯ เป็ นกองทุนใหม่ ทําให้ การกําหนด
ระดับประเทศภูมภิ าค และระดับ โลก
หลักเกณฑ์ กลไกการบริหารงาน
2. สตรีและกลุ่มสตรีทดี่ ้ อยโอกาสทีม่ ศี ักยภาพ มีความ
ยังไม่ สมบูรณ์
ต้ องการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนของภาครัฐเพิม่ ขึน้
2. ระเบียบปฏิบัติของทางราชการมีการควบคุม
3. ปัญหาด้ านความเหลีอ่ มลํา้ การละเมิดสิ ทธิ
มากกว่ าการส่ งเสริมสนับสนุน ทําให้ การ
ของสตรีมคี วามรุ นแรง จึงต้ องการสนับสนุน
บริหารกองทุนในพืน้ ที่ขาดความคล่ องตัว
เงินทุนจากรัฐในการแก้ ไขปัญหาเร่ งด่ วน
3. หน่ วยงานในพืน้ ที่ยงั ให้ ความสํ าคัญกับ
4. พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียนทําให้ กองทุนมี
การพัฒนาอาชีพและพัฒนาบทบาทสตรีน้อย
แนวทางการบริหารทีช่ ัดเจน
5. มีหน่ วยงานภาคีทสี่ นใจพร้ อมให้ การสนับสนุน
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แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2560 - 2564
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แผนทีย่ ุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560-2564

“ เป็ นแหล่ งทุนในการพัฒนาสตรีเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากเข้ มแข็งและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ”
มิติประสิ ทธิผลตามยุทธศาสตร์

สตรีเข้ มแข็งเป็ นพลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากเข้ มแข็ง
และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

มิติคุณภาพการให้ บริการ

สตรีมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้

สตรีมีรายได้ เพิม่ ขึน้

เครือข่ ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ มแข็ง

องค์ กรสตรี และเครือข่ ายสตรี

สตรี องค์ กรสตรี

เครือข่ ายในพืน้ ที่

มิติประสิ ทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 เสริมสร้ างอาชีพและรายได้
แก่ สตรี
มิตกิ ารพัฒนาองค์การ

ส่ งเสริมสตรีและเครือข่ าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

 การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ าย
ในพืน้ ที่

การบริหารกองทุนมีประสิ ทธิภาพ
 เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์ : “ เป็ นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้ ”

เป้ าประสงค์ /เป้ าหมายหลัก : สตรีเข้มแข็งเป็ นพลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้
พันธกิจ

1. จัดสรรเงินทุนให้ แก่สตรีและองค์ กรสตรีสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ เข้ มแข็งและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้ มีขีดความสามารถในการเป็ นผู้นําและมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาสตรีในชุ มชน

3. บริหารกองทุนให้ มคี วามมัน่ คง ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. เสริมสร้ างอาชีพและรายได้ แก่สตรี

1.1 การเข้ าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ
1.3 เพิม่ ช่ องทางการตลาด

1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
1.4 การสื่ อสารสร้ างการรับรู้ เพือ่ ความยัง่ ยืน

2. ส่ งเสริมสตรีและเครือข่ าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี
2.3 ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี

2.2 สร้ างและพัฒนาเครือข่ ายสตรี

3. การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่

3.1 สร้ างภาคีความร่ วมมือ
3.3 กิจกรรมเครือข่ าย

3.2 พัฒนาองค์ ความรู้ เครือข่ าย

4. เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลือ่ นกองทุนฯ
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้ อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้ างอาชีพและรายได้ แก่ สตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมสตรีและเครือข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
เสริมสร้ างอาชีพและรายได้ แก่ สตรี
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กลยุทธ์

การเข้ าถึงปัจจัยการ
ประกอบอาชีพ

แผนงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้ างอาชีพและรายได้ แก่ สตรี
แผนงานการเข้ าถึงแหล่ งทุน
1. ส่ งเสริมแหล่ งทุน ในการ
ประกอบ อาชีพ
2. เพิม่ ช่ องทางการเข้ าถึงปัจจัย
การ ประกอบอาชีพ
3. เพิม่ ทุนให้ เพียงพอ
4. พัฒนาทุนให้ เอือ้ ต่ อนโยบายรัฐบาล
แผนงานการสร้ างองค์ ความรู้
5. ส่ งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสตรี
6. ส่ งเสริมการสร้ างและพัฒนา
องค์ ความรู้ และภูมปิ ัญญาใน
การประกอบอาชีพของสตรี
7. จัดคาราวานกองทุนฯ เคลือ่ นที่
8. พัฒนาเทคนิคการให้ เงินกู้
ส่ งเสริมการพัฒนาเครือข่ ายอาชีพ
และผลิตภัณฑ์
แผนงานการบริหารจัดการ
9. ส่ งเสริมการจัดทําแผนพัฒนา
อาชีพของชุมชน
10. รณรงค์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ในการดําเนินงานกองทุนกับ
กลุ่มสตรี

พัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรี
แผนงานการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี

1.พัฒนาและขึน้ ทะเบียนกลุ่มอาชีพกองทุนฯ
2. ส่ งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
3. ยกระดับกลุ่มอาชีพ เข้ าสู่ มชช.
4. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แผนงานการสร้ างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ

5. ส่ งเสริมองค์ ความรู้ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพสตรี

6. ส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน

7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวทาง 4P

แผนงานพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ สัมมาชีพ
8. ทําความร่ วมมือกับบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจํากัดขับเคลือ่ นการ
ส่ งเสริมการประกอบสั มมาชีพสตรี
9. เสริมสร้ างค่ านิยมใหม่ ในการประกอบ
สั มมาชีพ
10. พัฒนากลุ่มสั มมาชีพสตรีสู่ OTOP
11. เชิดชู เกียรติสัมมาชีพสตรีดเี ด่น
12. start up สั มมาชีพสตรี
(ส่ งเสริมสั มมาชีพที่ใช้ องค์ ความรู้ สู่
นวัตกรรมใหม่ )

เพิม่ ช่ องทาง
การตลาด
แผนงานฐานข้ อมูลและ
ส่ งเสริมองค์ ความรู้ ด้าน
การตลาด
1. จัดทําฐานข้ อมูลการตลาด
ภายในและภายนอกชุ มชน
2. ส่ งเสริมองค์ ความรู้
ด้ านการตลาด
แผนงานส่ งเสริมการตลาด
3. ส่ งเสริมตลาด online
4. สร้ างตลาดร้ านสะดวกซื้อ
5. สร้ างนักธุรกิจสตรีร่ ุ นใหม่
6. พัฒนานักส่ งเสริม
การตลาดเยาวสตรีและสตรี
7. จัดแสดงมหกรรมสิ นค้ า
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การสื่ อสารสร้ างการ
รับรู้ เพือ่ ความยัง่ ยืน
1. สื่ อสารสร้ างความ
ภาคภูมใิ จของสตรี
2. เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
3. เชิดชูเกียรติสตรีดเี ด่ น
4. ขยายผลอาชีพสตรีดเี ด่ น
5. สร้ างความเข้ าใจ สร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่ วม
6. ส่ งเสริมสตรีให้ เป็ นพลัง
เผยแพร่ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สร้ างความรู้ สึกการเป็ น
เจ้ าของกองทุนฯ ร่ วมกัน

สตรีมีรายได้
เพิม่ ขึน้

ตัวชี้วดั
1. จํานวน
โครงการที่
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
อนุมัตไิ ด้ รับการ
ส่ งเสริมอาชีพ
และเครือข่ าย
อาชีพ
2. จํานวนกลุ่ม
อาชีพสตรีได้ รับ
การพัฒนา
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ประเด็
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ธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2

ส่ งเสริมสตรีและเครืงอข่ ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
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กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมสตรีและเครือข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

พัฒนาศักยภาพสตรี

แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาสตรีให้ มภี าวะผู้นําและ

ความสามารถในการบริหารงาน
2. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและ
สิ่งแวดล้ อม
3. สร้ างผู้นําสตรีร่ ุนใหม่
4. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. ส่ งเสริมผู้นําสตรีสู่ ระบบมาตรฐาน
งานชุมชน (มชช.)
6. ส่ งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยกย่ อง ชมเชย ผู้นําสตรีดเี ด่ น
8. ส่ งเสริมการวิจยั และพัฒนาบทบาทสตรี
9. ส่ งเสริมการจัดองค์ ความรู้ และนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี
10. ส่ งเสริมผู้นําสตรีในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

สร้ างและพัฒนา
เครือข่ ายสตรี
1. สร้ างเครือข่ ายกิจกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. พัฒนาองค์ ความรู้ ในการบริหารงานของ
เครือข่ ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่ างเครือข่ ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. ส่ งเสริมการบริหารงานเครือข่ ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้ มปี ระสิทธิภาพ
5. ส่ งเสริมผู้นําสตรีและเครือข่ ายฯ ในการเชื่อม
ประสานการทํางานร่ วมกับองค์ กรสตรีอนื่
ในประเทศ
6. ส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั องค์กรสตรี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งเครือข่ ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
8. สร้ างและพัฒนาเครือข่ ายสตรีและบทบาท
ของเครือข่ ายสตรีต่อการพัฒนาสังคม

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มสี ่ วนร่ วม : ภาคีการพัฒนาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสั งคม
ผู้ปฏิบัติ : สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./
อกส.อ./คณะทํางานฯทุกระดับ

ขับเคลือ่ นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ สตรี
1. ส่ งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาสตรีและ
สนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาสตรี
2. ส่ งเสริมพัฒนายกระดับศักยภาพสตรี
3. ส่ งเสริมสตรีกบั วิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
4. สตรีเป็ นแกนนําในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ครัวเรือน ตามเกณฑ์ จปฐ.
5. ส่ งเสริมองค์ กรสตรี ในการดูแล แก้ ปัญหา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
6. การจัดสวัสดิการ และส่ งเสริมสวัสดิภาพ
ของสตรี
7. ส่ งเสริมศู นย์ ขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทุกระดับ
8. ส่ งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี
9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนา
คุณภาพชีวติ สตรี

สตรี
มีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้
ตัวชี้วดั
จํานวนผูน้ าํ สตรี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
บริ หารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
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การเชื่อมโยงกับกล่ มุ เครือข่ ายในพืน้ ที่
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่
สร้ างภาคี
ความร่ วมมือ
1. จัดทําฐานข้ อมูลภาคี
การพัฒนาด้ านอาชีพและ
การพัฒนาศักยภาพสตรี
2. กําหนดรู ปแบบภาคีความร่ วมมือ
และสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วม
3. จัดกิจกรรมความร่ วมมือ/
ทํา MOU /กิจกรรมสานสั มพันธ์
4. กําหนดรู ปแบบกิจกรรมทีจ่ ะ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาศักยภาพ
สตรี
5. แสวงหาความร่ วมมือกับ
ภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
และ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสตรี

พัฒนาองค์ ความรู้
เครือข่ าย
1. จัดทําทะเบียนเครือข่ ายอาชีพ/ เครือข่ าย
องค์ ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านต่ าง ๆ
2. เสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจร่ วมกันกับ
กลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่
3. พัฒนาเครือข่ ายองค์ ความรู้
4. ส่ งเสริมการจัดทําแผนการสนับสนุนงาน
กองทุนฯ ของกลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่
5. ส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เครือข่ ายอาชีพ
ในระดับต่ าง ๆ หรือ KM สั ญจร ร่ วมกับกลุ่ม
เครือข่ าย ในพืน้ ที่
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาม รู ปแบบของ KBO
7. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งเครือข่ ายอาชีพ ด้วย
องค์ ความรู้ และนวัตกรรม
8. เพิม่ ประสิ ทธิภาพคณะกรรมการเครือข่ าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด
9. สร้ างและพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตต้ นแบบในหมู่บ้าน/ชุ มชน
10. ส่ งเสริมเครือข่ ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มสี ่ วนร่ วม : ภาคีการพัฒนาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสั งคม
ผู้ปฏิบัติ : สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./
อกส.อ./คณะทํางานฯทุกระดับ

ส่ งเสริมกิจกรรม
กลุ่มเครือข่ าย
1. ส่ งเสริมเครือข่ ายสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี
2. สนับสนุนองค์ ความรู้
การพัฒนาอาชีพสตรี
3. ส่ งเสริมกิจกรรมการดําเนินงาน
ของกลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่
4. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของ
กองทุนฯ ร่ วมกับกลุ่มเครือข่ ายในพืน้ ที่
5. สานสัมพันธ์ เครือข่ าย อาชีพสตรี/สัมมาชีพ
6. เชื่อมโยงตลาด OTOP /แหล่ งท่ องเทีย่ ว/
หมู่บ้าน ovc / ตลาดประชารัฐ
7. ส่ งเสริมความร่ วมมือด้ าน
การตลาด กับ ประชารัฐ

เครือข่ าย
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
เข้ มแข็ง

ตัวชี้วดั
1. จํานวนผลิตภัณฑ์
ของสตรีได้ รับการ
พัฒนาเป็ น OTOP
2. จํานวนกลุ่มของ
สมาชิกกองทุนทีม่ ี
ภาคีเครือข่ ายในพืน้ ที่
ให้ การสนับสนุน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการ
ขับเคลือ่ นกองทุนฯ
แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองทุนฯ
1. เพิ่มศักยภาพสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน ฯลฯ
2. เพิ่มพูนทักษะในการดําเนินงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. กิจกรรมสร้างสุ ขในองค์กร
4. เสริ มสร้างความรู้ดา้ นกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
5. ส่งเสริ มการขับเคลื่อนค่านิ ยมองค์การที่ดี
แผนงานพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อน
กองทุนฯ
6. เพิ่มประสิ ทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน
กองทุนฯ ของจังหวัด/กทม.
7. เพิ่มประสิ ทธิภาพอาสาสมัครผูป้ ระสานงาน
กองทุนฯชุมชนในพื้นที่ กทม. /จังหวัด ให้
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
8. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติ ยกย่องผูม้ ี
ผลงานสื่ อสารภาพลักษณ์ที่ดีใน กองทุนฯ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้ อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
แผนงานพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศกองทุนฯ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิ กกองทุน/ บุคลากร
2. พัฒนาระบบบัญชี กองทุนอิเล็กทรอนิ กส์
3. พัฒนาคลังข้อมูลกลุ่มอาชี พของสมาชิ ก กองทุนฯ

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารกองทุน

4. พัฒนาเว็บไซต์ Helpdesk Online
5. บํารุ งรักษาระเบียนทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
6. เชื่ อมโยงทะเบียนราษฎร์ และบัตรประชาชน
7. พัฒนาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใน
ส่ วนกลางและจังหวัด
8. พัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. พัฒนาระบบงานสารบรรณด้วยอิเล็กทรอนิ กส์/
สํานักงานไร้กระดาษ
10. ผลิตสื่ อข้อมูลความรู้เพื่อการประกอบอาชี พและ
สื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกองทุนอิเล็กทรอนิ กส์
11. สนับสนุนการให้บริ การข้อมูล ข่าวสารกองทุนฯ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.สร้างและพัฒนาเครื อข่ายการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู ้
กองทุนฯ

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มสี ่ วนร่ วม : ภาคีการพัฒนาภาครัฐ/เอกชน/ประชาสั งคม
ผู้ปฏิบัติ : สมาชิกกองทุน/ อกส.จ./อกส.กทม./
อกส.อ./คณะทํางานฯทุกระดับ

พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ การเงิน การบัญชี
กองทุนฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอบทาน
และปรับปรุ งรายงานทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่
2. สร้างและพัฒนากลไกการบริ หารจัดการติดตามหนี้
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารความเส่ี ยง ฯลฯ
4. พัฒนาระบบงานและการประเมินผลทุนหมุนเวียน
5. ศึกษาวิจยั และพัฒนากองทุนพัฒนาสตรี
6. ปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการ
ดําเนิ นงานกองทุนฯ
7. ปรับปรุ ง โครงสร้าง อัตรากําลัง กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
8. สร้างคู่มือ สื่ อ สําหรับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในองค์กรและกลไกการขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับ
9. สนับสนุนเครื่ องมือ สื่ อ ค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์
ระบบการทํางาน คู่มือและสร้างทีมงาน สําหรับการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ
10. การทบทวนยุทธศาสตร์ กองทุนฯ ประจําปี
11. การเสริ มสร้างภาพลักษณ์องค์กร

การบริหารกองทุน
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
การบริหารกองทุน
ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน
ตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กําหนด
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ตัวชี้วดั ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2560 – 2564
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ตัวชี้วดั ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564
ตัวชี้วดั

หน่ วยนับ

ฐานข้ อมูล
2559

ค่ าเป้าหมาย

2560

2561

2562

2563

หน่ วย
งาน

2564

1. จํานวนโครงการทีก่ องทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการ
อนุมตั ิได้ รับการส่ งเสริมอาชีพและเครือข่ ายอาชีพ

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

2. จํานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้ รับการพัฒนา

กลุ่ม

0

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

สกส./จังหวัด/
กทม.

ราย

0

54,000

54,000

54,000

54,000

54,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

ผลิตภัณฑ์

0

295

295

295

295

295

สกส./จังหวัด/
กทม.

กลุ่ม

0

878

878

878

878

878

สกส./จังหวัด/
กทม.

คะแนน

0

4

4

4

4

4

สกส./จังหวัด/
กทม.

3. จํานวนผู้นําสตรีได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวติ
4. จํานวนผลิตภัณฑ์ ของสตรีได้ รับการพัฒนา
เป็ น OTOP
5. จํานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ ี
ภาคีเครือข่ ายในพืน้ ทีใ่ ห้ การสนับสนุน
6. ค่ าคะแนนถ่ วงนํา้ หนักการบริหารกองทุนผ่ าน
เกณฑ์ มาตรฐานตามทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
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ตัวชี้วดั ที่ 1 จํานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัตไิ ด้ รับการ
ส่ งเสริมอาชีพและเครือข่ ายอาชีพ
คําจํากัดความ

โครงการทีก่ องทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ หมายถึง โครงการที่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยืน่ เสนอ
โครงการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสมาชิกได้รับเงินไปประกอบอาชีพ
ได้ รับการส่ งเสริมอาชีพและเครือข่ ายอาชีพ หมายถึง การได้รับการส่ งเสริ มอาชีพ
และเครื อข่ายอาชีพ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรื อจากหน่วยงานหรื อ
บุคคลอื่น
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ตัวชี้วดั ที่ 2 จํานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้ รับการพัฒนา
คําจํากัดความ

กลุ่มอาชีพสตรี หมายถึง กลุ่มอาชีพที่ได้กเู้ งินจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ไปดําเนิ นกิจกรรม และได้ข้ ึนทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรี ใน
ระบบคลังข้อมูลอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การได้ รับการพัฒนา หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการจัดทําแผนธุรกิจ
ฯลฯ
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ตัวชี้วดั ที่ 3 จํานวนผู้นําสตรีได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวติ

คําจํากัดความ

ผู้นําสตรี หมายถึง อาสาสมัครผูป้ ระสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บา้ น/ชุมชน คณะทํางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทุกระดับ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรี ที่ข้ ึน
ทะเบียนกับกองทุนฯ คณะกรรมการสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ หมายถึง การบริ หารจัดการของกลุ่ม องค์กร ของสตรี
ให้มีประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ หมายถึง การพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวติ
ด้านสุ ขภาวะ อนามัย ด้านสวัสดิการชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ตัวชี้วดั ที่ 4 จํานวนผลิตภัณฑ์ สตรีของได้ รับการพัฒนาเป็ น OTOP
คําจํากัดความ
ผลิตภัณฑ์ ของสตรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่ได้รับเงินกูจ้ ากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปประกอบอาชีพ
การพัฒนาเป็ น OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถ
นําไปขึ้นทะเบียนเป็ นผลิตภัณฑ์ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน
(กรณี ปี ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้นการประเมินตัวชี้วดั ในปี นั้น)
หมายเหตุ จังหวัดขนาดเล็ก 34 จังหวัด จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์ จํานวน
จังหวัดขนาดกลาง 22 จังหวัด จํานวน 4 ผลิตภัณฑ์ จํานวน
จังหวัดขนาดใหญ่ 21 จังหวัด จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ จํานวน
รวมทั้งสิ้น

102 ผลิตภัณฑ์
88 ผลิตภัณฑ์
105 ผลิตภัณฑ์
295 ผลิตภัณฑ์
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ตัวชี้วดั ที่ 5 จํานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ ภี าคีเครือข่ ายในพืน้ ทีใ่ ห้ การสนับสนุน
คําจํากัดความ
จํานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุน หมายถึง
- กลุ่มอาชีพที่สมาชิกกองทุนกูเ้ งินประเภททุนหมุนเวียนของกองทุนไปประกอบอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้
- กลุ่มองค์กรสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน สําหรับการพัฒนาศักยภาพสตรี
เครื อข่ายสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน และเฝ้ าระวังปั ญหาของสตรี
ภาคีเครือข่ ายในพืน้ ที่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนต่าง ๆในชุมชน บริ ษทั ประชารัฐ
รักสามัคคีจงั หวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน
การสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น
ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการความรู ้ ฯลฯ
Page 27

ตัวชี้วดั ที่ 6 ค่ าคะแนนถ่ วงนํา้ หนักการบริหารกองทุนผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

คําจํากัดความ
เกณฑ์ มาตรฐานตามทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดในแต่ละปี งบประมาณ ซึ่ งจะประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล
4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเงิน
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. ด้านการปฏิบตั ิการ
4. ด้านการบริ หารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ค่ าคะแนนถ่ วงนํา้ หนักเต็ม 5 คะแนน
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ผลลัพธ์ ความสํ าเร็จของยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• สตรีมีรายได้ เพิม่ ขึน้

• การบริหาร
กองทุนมี
ประสิ ทธิภาพ

•สตรีมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้
เสริมสร้ างอาชีพ
และรายได้ แก่สตรี

ส่ งเสิ รมสตรีและ
เครือข่ ายใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวติ

เสริมสร้ างขีด
ความสามารถ
กองทุนฯ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การเชื่อมโยงกับ
กลุ่มเครือข่ ายใน
พืน้ ที่

• เครือข่ ายกองทุน
พัฒนาบทบาท
สตรีเข้ มแข็ง
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คณะผู้จัดทํา

ชื่อหนังสื อ : แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
ทีป่ รึกษา
สถานทีต่ ดิ ต่ อ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นางสายพิรุณ น้ อยศิริ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คณะผู้จัดทํา

นายเส่ ง สิ งห์ โตทอง
น.ส.สุ มนา สุ ดรัก
นางธนัสพร ตลอดพงษ์
นายนพดล ดาวอรุณ
นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
น.ส.เยาวนิจ กลัน่ นุรักษ์
นายสงวนศักดิ์ แก้ วมุงคุณ
นายสรฤทธ จันสุ ข
น.ส.ปรียาวดี บุญแฮด
น.ส.สมธัญ เล็กเซ้ ง
น.ส.ฟารีด๊ะ ปิ ริยะ

สํ านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 3065 โทรสาร 0 2143 7987

ผู้อาํ นวยการสํ านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้อาํ นวยการกลุ่มอํานวยการ
น.ส.กาญจนา ทองเกษม
ผู้อาํ นวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน นางศรีสุรินทร์ วัฒนรงคุปต์
ผู้อาํ นวยการกลุ่มกฎหมาย
นางวรรณา ลิม่ พานิชย์
หัวหน้ ากลุ่มงานนิติกร
นักจัดการงานทัว่ ไปชํ านาญการ
นางอํานวยนาถ เอียดสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
น.ส.ยุภารัตน์ ฟองคํามูล
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ น.ส.สุ วนิจ พิทกั ษ์ ชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชํ านาญการ
นางชู วรัตน์ สมแก้ ว
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ น.ส.ณัฎฐ์ พชิ ญา ยะใหม่ วงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
น.ส.รุ่ งทิวา แสงศิริ

ผู้อาํ นวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อาํ นวยการกลุ่มงานส่ งเสริมองค์ กรการเงินชุ มชน
ผู้อาํ นวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ การชุ มชนและ
เครือข่ ายองค์ การชุ มชน
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชํ านาญการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชํ านาญการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สํ านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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