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

คานา
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จดั ทายุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 -2564 ขึ้น
โดยได้แต่งตั้งคณะทำงำนยกร่ ำงยุทธศำสตร์ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จัดทำร่ ำงยุทธศำสตร์ กองทุนฯ และจัดประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิกำรจัดทำร่ ำงยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 -2564 ซึ่ งมีผเู ้ กี่ยวข้องกับ
งำนพัฒนำบทบำทสตรี เข้ำร่ วมประชุม ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หำรกรมกำรพัฒนำชุมชน ผูแ้ ทนคณะกรรมกำรบริ ห ำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี ผูแ้ ทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุ ษย์ ผูแ้ ทนสำนักงำนกรุ งเทพมหำนคร
ผูแ้ ทนบริ ษทั รักลูก กรุ๊ ป คณะทำงำนยกร่ ำงยุทธศำสตร์ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จดั ทำร่ ำงยุทธศำสตร์ กองทุนฯ และ
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี โดยมีอำจำรย์จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็ นที่ปรึ กษ ำ และนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรกองทุ น เพื่ อ ขอควำมเห็ น ชอบและอนุ ม ัติ ใ ห้ใ ช้แ ผนยุท ธศำสตร์ ก องทุ น พัฒนำบทบำทสต รี
พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับนี้
สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จึงได้จดั ทำเล่มแผนยุทธศำสตร์ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2560 -2564
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนกองทุ น พัฒ นำบทบำทสตรี ให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยสู ง สุ ด ภำยใต้ วิ สั ย ทัศ น์
“เป็ นแหล่ งทุ น ในการพัฒ นาสตรี เ พื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิจฐานรากเข้ ม แข็ง และมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดีขึ้น ” และผลกำร
ดำเนินงำนก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริ งต่อสตรี ทุกระดับ ต่อไป
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตุลาคม 2559
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วัตถุประสงค์ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(1) เป็ นแหล่งเงิ นทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรี เข้ำถึงแหล่งเงิ นทุน
สำหรับกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรื อเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ ำนเศรษฐกิจ
ให้แก่สตรี และองค์กรของสตรี
(2) เป็ นแหล่งเงิ นทุ น เพื่อกำรส่ งเสริ มบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรี และเครื อข่ ำยสตรี
ในกำรเฝ้ ำระวังดู แ ลและแก้ไ ขปั ญหำของสตรี กำรส่ งเสริ มและพัฒนำคุ ณภำพชี วิตของสตรี นำไปสู่
กำรสร้ำงสวัสดิภำพ หรื อสวัสดิกำรเพื่อคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ ของสตรี และผูด้ อ้ ยโอกำสอื่น ๆ ในสังคม
(3) เป็ นแหล่งเงิ นทุนเพื่อกำรส่ งเสริ ม สนับสนุ นกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรี
กำรสร้ ำงภำวะผูน้ ำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้ แก่สตรี และ
องค์กรของสตรี
(4) เป็ นแหล่งเงิ นทุนเพื่อสนับสนุ นโครงกำรอื่น ๆ ที่ เป็ นกำรแก้ไขปั ญหำและพัฒนำสตรี
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร
ทีม่ า : - พ.ร.บ.กำรบริ หำรทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 มำตรำ 39 กำรรวมทุนหมุนเวียน ให้กระทำได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวตั ถุประสงค์เดียวกันหรื อ
สำมำรถดำเนินกำรร่ วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็ นกำรขยำยวัตถุประสงค์เกินกว่ำวัตถุประสงค์เดิมของทุนหมุนเวียนที่นำมำรวมกัน
- พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ๓ งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 (เล่มที่ 13) )
- ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริ หำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 )

Page 1

อานาจหน้ าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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อานาจหน้ าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอานาจหน้ าทีด่ งั ต่ อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแนวทำงในกำรบริ หำรกองทุน
ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
2. พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพัสดุ ตลอดจนกำร
กำหนด ค่ำตอบแทน สิ ทธิ ประโยชน์หรื อสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทุน
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
4. กำกับดูแลกำรบริ หำรจัดกำร และติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน
5. แต่งตั้งผูอ้ ำนวยกำร
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน เพื่อพิจำรณำหรื อปฏิบตั ิงำนตำมที่คณะกรรมกำร
ทีม่ าบริ
: ข้อหบัำรมอบหมำย
งคับคณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริ หำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 9
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โครงสร้ างการบริหารงานของสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

สานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

สานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (สกส.)

สานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

กลุ่มอานวยการ
งานการเงิน
และบัญชี

งานอานวยการ
และบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
งานยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
งานส่ งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ

กลุ่มกฎหมาย

งานเครื อข่ าย
สั มพันธ์
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ความเชื่ อมโยง
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 าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมลา้ ในสั งคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12

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

แผนพัฒนาสตรี ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ ที่
1 . ปรับเปลีย่ นเจตคติของสั งคมในประเด็นความเสมอภาค
เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
2. เสริมพลังและเพิม่ อานาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ
4. กาหนดมาตรการคุ้มครอง ป้ องกันช่ 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 อมโยงกับกลุ่มเครื อข่ ายในพืน้ ที่

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมสตรีและเครื อข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จุดแข็ง

จุดอ่ อน

1. กองทุนคิดดอกเบีย้ เงินกู้ต่ากว่ ากองทุนอ่่น
ที่มวี ตั ถุประสงค์ คล้ ายกัน
2. กองทุนมีเป้าหมายชัดเจน ที่ม่ งุ สร้ างโอกาส
ให้ สตรี/กลุ่มสตรีด้อยโอกาส พัฒนาศักยภาพ
ในการดารงชีวติ และแก้ ปัญหาสตรี /ชุมชน
3. คณะทางานระดับตาบล /เขตใน กทม. เป็ นกลไก
สาคัญในกระบวนการบริหารกองทุน ในพ่้นที่
4. ข้ อบังคับในการขับเคล่่อนกองทุน ที่ม่ ุงให้
ทุกภาคส่ วนเกิดกระบวนการแบบมีส่วนร่ วม
5. กระบวนงานในพ่้นที่เน้ นกระบวนการแบบมี
ส่ วนร่ วมทีส่ ามารถตอบสนองต่ อความต้ องการ
ของพ่้นที่ได้

1. สานักงานขาดบุคลากรทีม่ คี วามเชี่ยวชาญ
ด้ านการเงินและบัญชี การจัดการข้ อมูล
สารสนเทศ นิติกร ทั้งในส่ วนกลางและในพ่้นที่
2. การบริหารกองทุนมีระบบการจัดการข้ อมูล
ข่ าวสาร ระบบการเงิน งบประมาณ และระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพน้ อย
3. การส่่ อสารสร้ างความเข้ าใจในระเบียบและ
แนวทางปฏิบตั ิของกองทุนให้ แก่ หน่ วยงาน ในพ่น้ ที่
สมาชิกสตรี กลุ่มสตรีทดี่ ้ อยโอกาสมีประสิ ทธิภาพน้ อย
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โอกาส

อุปสรรค

1. กระแสการต่่นตัวให้ สตรีมบี ทบาทนาใน
1. กองทุนฯ เป็ นกองทุนใหม่ ทาให้ การกาหนด
ระดับประเทศภูมภิ าค และระดับ โลก
หลักเกณฑ์ กลไกการบริหารงาน
2. สตรีและกลุ่มสตรีทดี่ ้ อยโอกาสทีม่ ศี ักยภาพ มีความ
ยังไม่ สมบูรณ์
ต้ องการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนของภาครัฐเพิม่ ขึน้
2. ระเบียบปฏิบัติของทางราชการมีการควบคุม
3. ปัญหาด้ านความเหลีอ่ มลา้ การละเมิดสิ ทธิ
มากกว่ าการส่ งเสริมสนับสนุน ทาให้ การ
ของสตรีมคี วามรุ นแรง จึงต้ องการสนับสนุน
บริหารกองทุนในพ่้นที่ขาดความคล่ องตัว
เงินทุนจากรัฐในการแก้ ไขปัญหาเร่ งด่ วน
3. หน่ วยงานในพ่้นที่ยงั ให้ ความสาคัญกับ
4. พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียนทาให้ กองทุนมี
การพัฒนาอาชีพและพัฒนาบทบาทสตรีน้อย
แนวทางการบริหารทีช่ ัดเจน
5. มีหน่ วยงานภาคีทสี่ นใจพร้ อมให้ การสนับสนุน
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แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2560 - 2564

Page 9

แผนทีย่ ุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560-2564
“ เป็ นแหล่ งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้ มแข็งและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ”
มิติประสิ ทธิผลตามยุทธศาสตร์

สตรีเข้ มแข็งเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้ มแข็ง
และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

มิติคุณภาพการให้ บริการ

สตรีมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้

สตรีมีรายได้ เพิม่ ขึน้

เครื อข่ ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ มแข็ง

องค์ กรสตรี และเครื อข่ ายสตรี

สตรี องค์ กรสตรี

เครื อข่ ายในพืน้ ที่

มิติประสิ ทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 เสริมสร้ างอาชีพและรายได้
แก่ สตรี
มิตกิ ารพัฒนาองค์การ

ส่ งเสริมสตรีและเครื อข่ าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

 การเชื่ อมโยงกับกลุ่มเครื อข่ าย
ในพืน้ ที่

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

เป้าประสงค์ /เป้ าหมายหลัก : สตรีเข้มแข็งเป็ นพลังขับเคล่่อนเศรษฐกิจฐานราก เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้
พันธกิจ

1. จัดสรรเงินทุนให้ แก่สตรีและองค์ กรสตรีสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ เข้ มแข็งและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้ มีขีดความสามารถในการเป็ นผู้นาและมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาสตรี ในชุ 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 เพื่อความยัง่ ยืน

2. ส่ งเสริมสตรีและเครื อข่ าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี
2.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี

2.2 สร้ างและพัฒนาเครื อข่ ายสตรี

3. การเชื่ อมโยงกับกลุ่มเครื อข่ ายในพืน้ ที่

3.1 สร้ างภาคีความร่ วมมือ
3.3 กิจกรรมเครื อข่ าย

3.2 พัฒนาองค์ ความรู้ เครื อข่ าย

4. เสริมสร้ างขีดความสามารถกองทุนฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้ อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้ างอาชีพและรายได้ แก่ สตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมสตรีและเครื อข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเชื่ อมโยงกับกลุ่มเครื อข่ 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 เอื้อต่ อนโยบายรัฐบาล
แผนงานการสร้ างองค์ ความรู้
5. ส่ งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสตรี
6. ส่ งเสริมการสร้ างและพัฒนา
องค์ ความรู้ และภูมปิ ัญญาใน
การประกอบอาชีพของสตรี
7. จัดคาราวานกองทุนฯ เคลื่อนที่
8. พัฒนาเทคนิคการให้ เงินกู้
ส่ งเสริมการพัฒนาเครื อข่ ายอาชีพ
และผลิตภัณฑ์
แผนงานการบริหารจัดการ
9. ส่ งเสริมการจัดทาแผนพัฒนา
อาชีพของชุมชน
10. รณรงค์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ในการดาเนินงานกองทุนกับ
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. ทาความร่ วมมือกับบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจากัดขับเคลื่อนการ
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. จัดทาฐานข้ 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 เพื่อความยัง่ 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. จานวน
โครงการที่
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
อนุมัตไิ ด้ รับการ
ส่ งเสริมอาชีพ
และเครื อข่ าย
อาชีพ
2. จานวนกลุ่ม
อาชีพสตรีได้ รับ
การพัฒนา
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ประเด็
น
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ท
ธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
ส่ งเสริมสตรีและเครืงอข่ ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
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กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมสตรีและเครื อข่ ายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

พัฒนาศักยภาพสตรี

แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาสตรีให้ มภี าวะผู้นาและ
ความสามารถในการบริหารงาน
2. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและ
สิ่งแวดล้ อม
3. สร้ างผู้นาสตรีร่ ุนใหม่
4. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. ส่ งเสริมผู้นาสตรีสู่ ระบบมาตรฐาน
งานชุมชน (มชช.)
6. ส่ งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยกย่ อง ชมเชย ผู้นาสตรีดเี ด่ น
8. ส่ งเสริมการวิจยั และพัฒนาบทบาทสตรี
9. ส่ งเสริมการจัดองค์ ความรู้ และนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี
10. ส่ งเสริมผู้นาสตรีในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

สร้ างและพัฒนา
เครื อข่ ายสตรี
1. สร้ างเครื อข่ ายกิจกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
2. พัฒนาองค์ ความรู้ ในการบริหารงานของ
เครื อข่ ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่ างเครื อข่ ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. ส่ งเสริมการบริหารงานเครื อข่ ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้ มปี ระสิทธิภาพ
5. ส่ งเสริมผู้นาสตรีและเครื อข่ ายฯ ในการเชื่ อม
ประสานการทางานร่ วมกับองค์ กรสตรีอื่น
ในประเทศ
6. ส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั องค์กรสตรี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งเครื อข่ ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
8. สร้ างและพัฒนาเครื อข่ ายสตรีและบทบาท
ของเครื อข่ ายสตรีต่อการพัฒนาสังคม

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

ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวติ สตรี
1. ส่ งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาสตรีและ
สนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาสตรี
2. ส่ งเสริมพัฒนายกระดับศักยภาพสตรี
3. ส่ งเสริมสตรีกบั วิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
4. สตรีเป็ นแกนนาในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ครัวเรื อน ตามเกณฑ์ จปฐ.
5. ส่ งเสริมองค์ กรสตรี ในการดูแล แก้ ปัญหา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
6. การจัดสวัสดิการ และส่ งเสริมสวัสดิภาพ
ของสตรี
7. ส่ งเสริมศู นย์ ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทุกระดับ
8. ส่ งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี
9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนา
คุณภาพชีวติ สตรี

สตรี
มีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้
ตัวชี้วดั
จำนวนผูน้ ำสตรี
ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำร
บริ หำรจัดกำรและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเชื่ อมโยงกับกลุ่มเครื อข่ ายในพืน้ ที่
สร้ างภาคี
ความร่ วมมือ
1. จัดทาฐานข้ อมูลภาคี
การพัฒนาด้ านอาชีพและ
การพัฒนาศักยภาพสตรี
2. กาหนดรู ปแบบภาคีความร่ วมมือ
และสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วม
3. จัดกิจกรรมความร่ วมมือ/
ทา MOU /กิจกรรมสานสั มพันธ์
4. กาหนดรู ปแบบกิจกรรมทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ
สตรี
5. แสวงหาความร่ วมมือกับ
ภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
และ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสตรี

พัฒนาองค์ ความรู้
เครื อข่ าย
1. จัดทาทะเบียนเครื อข่ ายอาชีพ/ เครื อข่ าย
องค์ ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านต่ าง ๆ
2. เสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจร่ วมกันกับ
กลุ่มเครื อข่ ายในพื้นที่
3. พัฒนาเครื อข่ ายองค์ ความรู้
4. ส่ งเสริมการจัดทาแผนการสนับสนุนงาน
กองทุนฯ ของกลุ่มเครื อข่ ายในพื้นที่
5. ส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เครื อข่ ายอาชีพ
ในระดับต่ าง ๆ หรื อ KM สั ญจร ร่ วมกับกลุ่ม
เครื อข่ าย ในพื้นที่
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาม รู ปแบบของ KBO
7. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งเครื อข่ ายอาชีพ ด้วย
องค์ ความรู้ และนวัตกรรม
8. เพิม่ ประสิ ทธิภาพคณะกรรมการเครื อข่ าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด
9. สร้ างและพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตต้ นแบบในหมู่บ้าน/ชุ มชน
10. ส่ งเสริมเครื อข่ ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ

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

ส่ งเสริมกิจกรรม
กลุ่มเครื อข่ าย
1. ส่ งเสริมเครื อข่ ายสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี
2. สนับสนุนองค์ ความรู้
การพัฒนาอาชีพสตรี
3. ส่ งเสริมกิจกรรมการดาเนินงาน
ของกลุ่มเครื อข่ ายในพื้นที่
4. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของ
กองทุนฯ ร่ วมกับกลุ่มเครื อข่ ายในพื้นที่
5. สานสัมพันธ์ เครื อข่ าย อาชีพสตรี/สัมมาชีพ
6. เชื่ อมโยงตลาด OTOP /แหล่ งท่ องเทีย่ ว/
หมู่บ้าน ovc / ตลาดประชารัฐ
7. ส่ งเสริมความร่ วมมือด้ าน
การตลาด กับ ประชารัฐ

เครื อข่ าย
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
เข้ มแข็ง

ตัวชี้วดั
1. จานวนผลิตภัณฑ์
ของสตรีได้ รับการ
พัฒนาเป็ น OTOP
2. จานวนกลุ่มของ
สมาชิกกองทุนทีม่ ี
ภาคีเครื อข่ ายในพื้นที่
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
ขับเคลื่อนกองทุนฯ
แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองทุนฯ
1. เพิ่มศักยภำพสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กร
ให้ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ได้แก่
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำร
ประเมินผลทุนหมุนเวียน ฯลฯ
2. เพิ่มพูนทักษะในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
3. กิจกรรมสร้ำงสุ ขในองค์กร
4. เสริ มสร้ำงควำมรู้ดำ้ นกฎหมำยแก่เจ้ำหน้ำที่
5. ส่งเสริ มกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กำรที่ดี
แผนงานพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อน
กองทุนฯ
6. เพิ่มประสิ ทธิภำพกลไกกำรขับเคลื่อน
กองทุนฯ ของจังหวัด/กทม.
7. เพิ่มประสิ ทธิภำพอำสำสมัครผูป้ ระสำนงำน
กองทุนฯชุมชนในพื้นที่ กทม. /จังหวัด ให้
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ได้
8. สร้ำงแรงจูงใจ ให้เกียรติ ยกย่องผูม้ ี
ผลงำนสื่ อสำรภำพลักษณ์ที่ดีใน กองทุนฯ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้ อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
แผนงานพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศกองทุนฯ
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสมำชิกกองทุน/ บุคลำกร
2. พัฒนำระบบบัญชีกองทุนอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนำคลังข้อมูลกลุ่มอำชีพของสมำชิ ก กองทุนฯ

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารกองทุน
4. พัฒนำเว็บไซต์ Helpdesk Online
5. บำรุ งรักษำระเบียนทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
6. เชื่อมโยงทะเบียนรำษฎร์และบัตรประชำชน
7. พัฒนำเว็บไซต์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ใน
ส่ วนกลำงและจังหวัด
8. พัฒนำระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
9. พัฒนำระบบงำนสำรบรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์/
สำนักงำนไร้กระดำษ
10. ผลิตสื่ อข้อมูลควำมรู้เพื่อกำรประกอบอำชีพและ
สื่ อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนอิเล็กทรอนิกส์
11. สนับสนุนกำรให้บริ กำรข้อมูล ข่ำวสำรกองทุนฯ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
12.สร้ำงและพัฒนำเครื อข่ำยกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
13. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้
กองทุนฯ

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

พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ
1. พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำร กำรเงิน กำรบัญชี
กองทุนฯ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอบทำน
และปรับปรุ งรำยงำนทำงกำรเงินแก่เจ้ำหน้ำที่
2. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริ หำรจัดกำรติดตำมหนี้
3. พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน
กำรบริ หำรงำนบุคคล และกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ฯลฯ
4. พัฒนำระบบงำนและกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน
5. ศึกษำวิจยั และพัฒนำกองทุนพัฒนำสตรี
6. ปรับปรุ งและพัฒนำกฎหมำยที่เอื้อต่อกำร
ดำเนินงำนกองทุนฯ
7. ปรับปรุ ง โครงสร้ำง อัตรำกำลัง กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี
8. สร้ำงคู่มือ สื่ อ สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร
ในองค์กรและกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับ
9. สนับสนุนเครื่ องมือ สื่ อ ค่ำใช้จ่ำย วัสดุ อุปกรณ์
ระบบกำรทำงำน คู่มือและสร้ำงทีมงำน สำหรับกำร
ปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรในองค์กำร
10. กำรทบทวนยุทธศำสตร์กองทุนฯ ประจำปี
11. กำรเสริ มสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร

การบริหารกองทุน
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
ค่ าคะแนน
ถ่ วงนา้ หนัก
การบริหารกองทุน
ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน
ตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กาหนด
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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 าเป้ าหมาย

2560

2561

2562

หน่ วย
งาน

2563

2564

1. จานวนโครงการทีก่ องทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการ
อนุมตั ิได้ รับการส่ งเสริมอาชีพและเครื อข่ ายอาชีพ

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,000

สกส./จังหวัด/
กทม.

2. จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้ 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. จานวนผู้นาสตรีได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวติ
4. จานวนผลิตภัณฑ์ ของสตรีได้ รับการพัฒนา
เป็ น OTOP
5. จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ ี
ภาคีเครื อข่ ายในพืน้ ทีใ่ ห้ การสนับสนุน
6. ค่ าคะแนนถ่ วงนา้ หนักการบริหารกองทุนผ่ าน
เกณฑ์ มาตรฐานตามทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
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ตัวชี้วดั ที่ 1 จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้ รับการ
ส่ งเสริมอาชีพและเครื อข่ ายอาชีพ
คาจากัดความ

โครงการทีก่ องทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ หมายถึง โครงการที่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ยืน่ เสนอ
โครงการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสมาชิกได้รับเงินไปประกอบอาชี พ

ได้ รับการส่ งเสริมอาชีพและเคร่ อข่ ายอาชีพ หมายถึง การได้รับการส่ งเสริ มอาชีพ
และเครื อข่ายอาชีพ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรื อจากหน่วยงานหรื อ
บุคคลอื่น
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ตัวชี้วดั ที่ 2 จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้ รับการพัฒนา
คาจากัดความ

กลุ่มอาชีพสตรี หมายถึง กลุ่มอาชีพที่ได้กเู้ งินจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ไปดาเนิ นกิจกรรม และได้ข้ ึนทะเบียนกลุ่มอาชีพสตรี ใน
ระบบคลังข้อมูลอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การได้ รับการพัฒนา หมายถึง กลุ่มอาชีพสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการจัดทาแผนธุรกิจ
ฯลฯ
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ตัวชี้วดั ที่ 3 จานวนผู้นาสตรีได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คาจากัดความ
ผู้นาสตรี หมำยถึง อำสำสมัครผูป้ ระสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมู่บำ้ น/ชุมชน คณะทำงำน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ทุกระดับ คณะกรรมกำรกลุ่มอำชีพสตรี ที่ข้ ึน
ทะเบียนกับกองทุนฯ คณะกรรมกำรสมำชิกประเภทองค์กรสตรี
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ หมำยถึง กำรบริ หำรจัดกำรของกลุ่ม องค์กร ของสตรี
ให้มีประสิ ทธิภำพ
การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ หมำยถึง กำรพัฒนำตนเองด้ำนทักษะชีวติ
ด้ำนสุ ขภำวะ อนำมัย ด้ำนสวัสดิกำรชุมชนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
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ตัวชี้วดั ที่ 4 จานวนผลิตภัณฑ์ สตรีของได้ รับการพัฒนาเป็ น OTOP
คาจากัดความ
ผลิตภัณฑ์ ของสตรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่ได้รับเงินกูจ้ ากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปประกอบอาชีพ

การพัฒนาเป็ น OTOP หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถ
นำไปขึ้นทะเบียนเป็ นผลิตภัณฑ์ OTOP กับกรมกำรพัฒนำชุมชน
(กรณี ปี ที่ไม่มีกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้นกำรประเมินตัวชี้วดั ในปี นั้น)
หมายเหตุ จังหวัดขนาดเล็ก 34 จังหวัด จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ จานวน
จังหวัดขนาดกลาง 22 จังหวัด จานวน 4 ผลิตภัณฑ์ จานวน
จังหวัดขนาดใหญ่ 21 จังหวัด จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ จานวน
รวมทั้งสิ้น

102 ผลิตภัณฑ์
88 ผลิตภัณฑ์
105 ผลิตภัณฑ์
295 ผลิตภัณฑ์
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ตัวชี้วดั ที่ 5 จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนทีม่ ภี าคีเครื อข่ ายในพืน้ ทีใ่ ห้ การสนับสนุน
คาจากัดความ

จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุน หมำยถึง
- กลุ่มอำชีพที่สมำชิกกองทุนกูเ้ งินประเภททุนหมุนเวียนของกองทุนไปประกอบอำชีพ สร้ำงงำน
สร้ำงรำยได้
- กลุ่มองค์กรสตรี ที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุนประเภทอุดหนุน สำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสตรี
เครื อข่ำยสตรี องค์กรสตรี ให้มีคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึน และเฝ้ำระวังปั ญหำของสตรี
ภาคีเคร่ อข่ ายในพ่น้ ที่ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนต่าง ๆในชุมชน บริ ษทั ประชารัฐ
รักสามัคคีจงั หวัด และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ประชาชน
การสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น
ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการความรู ้ ฯลฯ
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ตัวชี้วดั ที่ 6 ค่ าคะแนนถ่ วงนา้ หนักการบริหารกองทุนผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด

คาจากัดความ
เกณฑ์ มาตรฐานตามทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวียน
ที่กรมบัญชีกลำงกำหนดในแต่ละปี งบประมำณ ซึ่ งจะประกอบด้วย เกณฑ์กำรประเมินผล
4 ด้ำน ได้แก่
1. ด้ำนกำรเงิน
2. ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. ด้ำนกำรปฏิบตั ิกำร
4. ด้ำนกำรบริ หำรพัฒนำทุนหมุนเวียน
ค่ าคะแนนถ่ วงนา้ หนักเต็ม 5 คะแนน
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ผลลัพธ์ ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• สตรีมีรายได้ เพิม่ ขึน้

• การบริหาร
กองทุนมี
ประสิ ทธิภาพ

•สตรีมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้

เสริมสร้ างอาชีพ
และรายได้ แก่สตรี

ส่ งเสิรมสตรีและ
เครื อข่ ายใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวติ

เสริมสร้ างขีด
ความสามารถ
กองทุนฯ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การเชื่ อมโยงกับ
กลุ่มเครื อข่ ายใน
พืน้ ที่
• เครื อข่ ายกองทุน
พัฒนาบทบาท
สตรีเข้ มแข็ง
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คณะผู้จัดทา
ชื่ อหนังสื อ : แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
ทีป่ รึกษา
สถานทีต่ ิดต่ อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นางสายพิรุณ น้ อยศิริ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คณะผู้จัดทา
นายเส่ ง สิ งห์ โตทอง
น.ส.สุ มนา สุ ดรัก
นางธนัสพร ตลอดพงษ์
นายนพดล ดาวอรุ ณ
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

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 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

ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
น.ส.กาญจนา ทองเกษม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน นางศรีสุรินทร์ วัฒนรงคุปต์
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย
นางวรรณา ลิม่ พานิชย์
หัวหน้ ากลุ่มงานนิติกร
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นางอานวยนาถ เอียดสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
น.ส.ยุภารัตน์ ฟองคามูล
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ น.ส.สุ วนิจ พิทกั ษ์ ชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ
นางชู วรัตน์ สมแก้ ว
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ น.ส.ณัฎฐ์ พชิ ญา ยะใหม่ วงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
น.ส.รุ่ งทิวา แสงศิริ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่ งเสริมองค์ กรการเงินชุ มชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ การชุ มชนและ
เครื อข่ ายองค์ การชุ มชน
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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