คำนำ
สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ได้ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีขึ้น
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำบทบำทสตรี
เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่มงำน/นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัด, ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร, คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ, ผู้แทน
คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด, ผู้แ ทนสมำชิกประเภทองค์กรสตรี , เจ้ำหน้ำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนส่วนกลำง
และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี และนำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เพื่อขอควำมเห็นชอบ
และอนุมัติให้ใช้แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับนี้
สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หวังว่ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จะเป็นประโยชน์กับคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้”
และผลกำรดำเนินงำนก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสตรีและสมำชิกกองทุนฯ
สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กรมกำรพัฒนำชุมชน
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วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่งเงินทุนสำหรับกำรลงทุ น
เพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
( 2 ) เ ป็ น แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น เ พื่ อ ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ ำ ท แ ล ะ พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ส ต รี แ ล ะ เ ค รื อ ข่ ำ ย ส ต รี
ในกำรเฝ้ ำ ระวั ง ดู แ ลและแก้ ไ ขปั ญ หำของสตรี กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของสตรี น ำไปสู่
กำรสร้ำงสวัสดิภำพ หรือสวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกำสอื่น ๆ ในสังคม
(3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรี กำรสร้ำงภำวะผู้นำ
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
(4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอื่น ๆ ที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรีตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเห็นสมควร
ที่มำ : - พ.ร.บ.กำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

มำตรำ 39 กำรรวมทุนหมุนเวียน ให้กระทำได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือ
สำมำรถด ำเนิ น กำรร่ ว มกั น ได้ และจะต้ อ งไม่ มี ผ ลเป็ น กำรขยำยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ กิ น กว่ ำ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดิ ม ของทุ น หมุ น เวี ย นที่ น ำมำรวมกั น
- พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 (ฉบั บ ที่ ๓ งบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 เล่ ม ที่ 13)
- ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 (ข้อ 5)

1

อำนำจหน้ำที่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

2

อำนำจหน้ำที่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแนวทำงในกำรบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
2. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพัสดุ ตลอดจนกำรกำหนด ค่ำตอบแทน
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทุน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่คณะกรรมกำร
ประกำศกำหนด
4. กำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร และติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ของกองทุน
5. แต่งตั้งผู้อำนวยกำร
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน เพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 9
3

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร

ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร

สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี (สกส.)

กลุ่มอำนวยกำร

งำนกำรเงิน
และบัญชี

งำนอำนวยกำร
และบริหำรทั่วไป

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์

งำนยุทธศำสตร์
แผนงำนและโครงกำร

งำนพัฒนำระบบ
เทคโนโลยี

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม
กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ระดับอำเภอ
สำนักงำนเลขำนุกำร อนุกรรมกำร
กลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับอำเภอ

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน
งำนส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ

งำนเครือข่ำย
สัมพันธ์

กลุ่มกฎหมำย
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ควำมเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนปฏิรปู ประเทศ 11 ด้ำน
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4. แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
5. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมกำรพัฒนำชุมชน

5

1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580

6

2. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน

7

3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
เป้ำหมำยที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ
สังคมที่แตกต่ำงกันและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
เป้ำหมำยที่ 2
เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
8

4. แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1

–

ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย

ยุทธศำสตร์ที่ 2
เสริมพลังเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตแก่สตรี
ทุกกลุ่มและทุกระดับ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนำเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภำค

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงป้องกันคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยำ

ยุทธศำสตร์ที่ 5
สร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตรี
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5.แผนปฏิบัตริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน
– 2564)
วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

ประเด็นกำรพัฒนำเรื่องที่ 1

สร้ำงสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

ประเด็นกำรพัฒนำเรื่องที่ 2

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัวอย่ำงสมดุล

ประเด็นกำรพัฒนำเรื่องที่ 3

เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มีธรรมำภิบำล

ประเด็นกำรพัฒนำเรื่องที่ 4

เสริมสร้ำงองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโต คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ด้ำนที่ 5 ด้ำนเศรษฐกิจ กระจำยควำมเจริญและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ด้ำนที่ 9 ด้ำนสังคม สร้ำงสังคมคุณภำพที่เป็นธรรมไม่แบ่งแยกให้โอกำสทุกคนตำมศักยภำพที่มี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
เป้ำหมำยที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุม่ คนทีม่ ีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน
เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึน้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมพลังเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่ม
และทุกระดับ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภำค
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงป้องกันคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตรี

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

วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565 ”
ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 1 สร้ำงสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัวอย่ำงสมดุล
ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 3 เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มธี รรมำภิบำล
ประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 4 เสริมสร้ำงองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กร
ในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

1. กองทุนฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่ำกองทุนฯ อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยกัน
2. กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำสให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับ
และผู้ด้อยโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต
3. คณะทำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกสำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที่
4. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรทำงำน
แบบบูรณำกำร
5.กระบวนงำนในพื้นที่เน้นกำรมีส่วนร่วมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของพื้นที่ได้
6. กองทุนฯ มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และสมำชิกเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย
7. สมำชิกและเครือข่ำยมีจำนวนมำกและครอบคลุมทุกพื้นที่
8. เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย

1. บุคลำกร
ส่วนกลำง
- ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ
ส่วนภูมิภำค
- พนักงำนกองทุนมีกำรลำออกบ่อยครั้ง ทำให้กำรทำงำนไม่ต่อเนื่อง
- ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในกำรดำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมสำคัญกับงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีน้อย
3. ระบบโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ไม่สมบูรณ์ทำให้กำรใช้ข้อมูล
ในกำรรำยงำนผล กำรตรวจสอบกำรติดตำมยังไม่เต็มประสิทธิภำพ
4.กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง
5. หลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอโครงกำรที่กำหนดให้สมำชิกรวมกลุ่มจำนวน 5 คน
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
โอกำส(O)

อุปสรรค(T)

1. กระแสกำรตื่นตัวให้สตรีมีบทบำทนำในระดับประเทศ ภูมิภำค และระดับโลก
2. นโยบำยของรั ฐ บำลในกำรลดควำมเหลื่ อมล้ำของประชำชนทำให้ ปั ญ หำ
ของสตรีได้รับกำรแก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ
3. มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียนรองรับกำรดำเนินงำนของกองทุนฯ
4. มีหน่วยงำนที่มีภำรกิจดำเนินงำนเกี่ยวกับสตรีที่สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำย
ในกำรทำงำนด้ำนสตรีร่วมกันได้
5. มีหน่วยงำนเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะ
ด้ำนอำชีพที่หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตรี
6. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น
7. มีหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ

1. ภัยพิบัตเิ กิดขึ้นบ่อยและถี่ทำให้มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของกลุ่มสตรี
2. กำรผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต ช่องทำงกำรตลำด และรำยได้ของ
สมำชิก
3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วทำให้สมำชิกบำงส่วนไม่สำมำรถปรับตัว
ได้ทัน
4. สมำชิ ก มี ทั ศ นคติ ต่ อ กองทุ น มี ก ระบวนกำรในกำรของรั บ กำรสนั บ สนุ น ยุ่ ง ยำก
และล่ำช้ำ
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กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำก SWOT Analysis
จุดแข็ง

TOWS
MATRIX

S1. กองทุนฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่ำกองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยกัน
S2. กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำส ให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับและผู้ด้อยโอกำส
ในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต
S3. คณะทำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกสำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนในพื้นที่
S4. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรทำงำนแบบบูรณำกำร
S5. กระบวนงำนในพื้นที่เน้นกำรมีส่วนร่วมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ได้
S6. กองทุนฯ มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และสมำชิกเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย
S7. สมำชิกและเครือข่ำยมีจำนวนมำกและครอบคลุมทุกพืน้ ที่
S8. เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย

โอกาส

กลยุทธ์ เชิ งรุ ก

O1. กระแสกำรตื่นตัวให้สตรีมีบทบำทนำในระดับประเทศ ภูมิภำค และระดับโลก
O2. นโยบำยของรั ฐ บำลในกำรลดควำมเหลื่ อ มล้ ำของประชำชนท ำให้ ปั ญ หำ
ของสตรีได้รับกำรแก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ
O3. มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียนรองรับกำรดำเนินงำนของกองทุนฯ
O4. มีหน่วยงำนที่มีภำรกิจ ดำเนิน งำนเกี่ย วกั บสตรี ที่สำมำรถเชื่อมโยงเครื อ ข่ ำ ย
ในกำรทำงำนด้ำนสตรีร่วมกันได้
O5. มีหน่วยงำนเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองค์ควำมรู้หรือพัฒนำทักษะ
ด้ำนอำชีพที่หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตรี
O6. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น
O7. มีหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ

S1+S3+O2 : ส่งเสริมสตรีและกลุ่มสตรีให้มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำโดยมีคณะทำงำนทุกระดับ
เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกองทุน
S2+O3 : ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของสตรีตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อ
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล
S8+O5 : สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำ ยในกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนทักษะอำชีพแก่สตรี/
กลุ่มสตรี
S4+S5+O5 : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนสตรีเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ในพื้นที่
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กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำก SWOT Analysis
จุดอ่อน

TOWS
MATRIX

โอกาส
O1. กระแสกำรตื่นตัวให้สตรีมีบทบำทนำในระดับประเทศ ภูมิภำค และระดับโลก
O2. นโยบำยของรั ฐ บำลในกำรลดควำมเหลื่ อ มล้ ำของประชำชนท ำให้ ปั ญ หำ
ของสตรีได้รับกำรแก้ไขจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐ
O3. มี พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียนรองรับกำรดำเนินงำนของกองทุนฯ
O4. มี ห น่ ว ยงำนที่ มี ภ ำรกิ จ ด ำเนิ น งำนเกี่ ย วกั บ สตรี ที่ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ำ ย
ในกำรทำงำนด้ำนสตรีร่วมกันได้
O5. มี ห น่ ว ยงำนเครื อ ข่ ำ ยที่ พ ร้ อ มสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม องค์ ค วำมรู้ ห รื อ พั ฒ นำทั ก ษะ
ด้ำนอำชีพที่หลำกหลำยแก่สตรี/กลุ่มสตรี
O6. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น
O7. มีหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ

W1. ด้ำนบุคลำกร
ส่วนกลำง
- ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ
ส่วนภูมิภำค
- พนักงำนกองทุนฯ มีกำรลำออกบ่อยครั้ง ทำให้กำรทำงำนไม่ต่อเนื่อง
- ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในกำรดำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
W2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมสำคัญกับงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีน้อย
W3. ระบบโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ไม่สมบูรณ์ทำให้กำรใช้ข้อมูลในกำรรำยงำนผล กำรตรวจสอบ
กำรติดตำมยังไม่เต็มประสิทธิภำพ
W4. กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง
W5. หลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอโครงกำรที่กำหนดให้สมำชิกรวมกลุ่มจำนวน 5 คน

กลยุทธ์ เชิ งแก้ ไข
W4+ O6 : ประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย
W1+ O6 : ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำถึงง่ำยในกำรสนับสนุนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
W2+ O7 : พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลของกองทุนเพื่อให้กำรรำยงำน ตรวจสอบ ติดตำม
มีประสิทธิภำพ
W4+O4 : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทำง ในกำรเสนอขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุน
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กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำก SWOT Analysis
จุดแข็ง

TOWS
MATRIX

S1. กองทุนฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่ำกองทุนฯ อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ำยกัน
S2. กองทุน ฯ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่มุ่งสร้ำงโอกำส ให้สตรี/กลุ่มสตรีทุกระดับ และผู้ด้อยโอกำส
ในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิต
S3. คณะทำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกสำคัญในกระบวนกำรบริหำรกองทุนฯ ในพื้นที่
S4. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่มุ่งให้ทุกภำคส่วนเกิดกระบวนกำรทำงำนแบบบูรณำกำร
S5. กระบวนงำนในพื้นที่เน้นกำรมีส่วนร่วมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ได้
S6. กองทุนฯ มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และสมำชิกเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย
S7. สมำชิกและเครือข่ำยมีจำนวนมำกและครอบคลุมทุกพืน้ ที่
S8. เป็นแหล่งเงินทุนในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้หลำกหลำย

อุปสรรค

กลยุทธ์ เชิ งป้ องกัน

T1. ภัยพิบัตเิ กิดขึ้นบ่อยและถี่ทำให้มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของกลุ่มสตรี
T2. กำรผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต ช่องทำงกำรตลำด และรำยได้
ของสมำชิก
T3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำ งรวดเร็วทำให้สมำชิกบำงส่วนไม่สำมำรถ
ปรับตัวได้ทัน
T4. สมำชิกมีทัศนคติต่อกองทุนมีกระบวนกำรในกำรของรับกำรสนับสนุนยุ่งยำก
และล่ำช้ำ

S3+S4+T1+T2+T3: ส่งเสริมคณะทำงำนทุกระดับในพื้นที่ติดตำมกำรดำเนินงำนของสมำชิกที่ได้ รับ
ผลกระทบจำกภัยพิบัติ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีเพื่อให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มสมำชิกได้ทันท่วงที
S2+T1: ปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำนของกองทุนเพื่อนำมำบริหำรจัดกำรสวัสดิภำพ สวัสดิกำร
แก้ปัญหำ แก่สมำชิก
S3+S4+S5+T4+T5 : สนับสนุนส่งเสริมกลไกกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนเพื่อให้ควำมรู้และทัศนคติที่ดี
ต่อกำรดำเนินงำนกองทุน
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กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำก SWOT Analysis
จุดอ่ อน

TOWS
MATRIX

อุปสรรค

W1. ด้ำนบุคลำกร
ส่วนกลำง
- ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ
ส่วนภูมิภำค
- พนักงำนกองทุนฯ มีกำรลำออกบ่อยครั้ง ทำให้กำรทำงำนไม่ต่อเนื่อง
- ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในกำรดำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
W2. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนมีภำระงำนในพื้นที่มำก และให้ควำมสำคัญกับงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีน้อย
W3. ระบบโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ไม่สมบูรณ์ทำให้กำรใช้ข้อมูลในกำรรำยงำนผล กำรตรวจสอบ
กำรติดตำมยังไม่เต็มประสิทธิภำพ
W4. กำรสร้ำงกำรรับรู้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรียังไม่ทั่วถึง
W5. หลักเกณฑ์ในกำรเสนอขอโครงกำรที่กำหนดให้สมำชิกรวมกลุ่มจำนวน 5 คน

กลยุทธ์ เชิ งรับ

T1. ภัยพิบัติจำกธรรมชำติทำให้เกิดกำรชำระหนี้ล่ำช้ำ
T1+T2+T3+W1 : เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือ สนับสนุนสมำชิก
T2. กำรผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต ช่องทำงกำรตลำด และรำยได้ เมื่อประสบปัญหำภัยพิบัติควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
ของสมำชิก
W2+W3+T3 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้พร้อมตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสมำชิก
T3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำ งรวดเร็วทำให้สมำชิกบำงส่วนไม่สำมำรถ
ปรับตัวได้ทัน
T4. สมำชิกมีทัศนคติต่อกองทุน ฯ มีกระบวนกำรในกำรของรับกำรสนับสนุนยุ่งยำก
และล่ำช้ำ
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แผนที่แผนปฏิบัตริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

มิติกำรพัฒนำองค์กร

มิติประสิทธิภำพ

คุณภำพกำร
ให้บริกำร

มิตป
ิ ระสิทธิผล

“เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น”
สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
มีบทบำทนำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน

กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี

กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรี
และองค์กรสตรี

กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี

กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่ม
อำชีพสตรี

พัฒนำศักยภำพสตรี
และองค์กรสตรี

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด

พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี

กองทุนฯ มีควำมมั่นคง บริหำรด้วย
ควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภำพ
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำร
ขับเคลื่อนกองทุน

พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
เทคโนโลยี

พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร
18

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
วิสัยทัศน์ : “เป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น”
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรีมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีบทบำทนำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน

พันธกิจ

1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีสำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก ให้เข้มแข็งและมีคุณภำพชีวติ ทีด่ ีขนึ้
2. จัดสรรเงินทุนในกำรพัฒนำบทบำทสตรีให้มขี ีดควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในกำรแก้ปญ
ั หำสตรีในชุมชน

3. บริหำรกองทุนฯ ให้มีควำมมั่นคง ตำมหลักธรรมำภิบำล

ประเด็นกำรพัฒนำ
1. กำรเสริมสร้ำง
อำชีพและรำยได้
แก่สตรี

แผนงำน : ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด

แผนงำน : กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มอำชีพสตรี
1. พัฒนำทักษะอำชีพแก่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
2. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์สินค้ำกลุ่มแก่กลุ่มสตรี
3. พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของกลุ่มสตรี 4. เชื่อมโยงและส่งเสริมควำมร่วมมือ OTOP/กำรท่องเที่ยว
5. กำรส่งเสริมควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่สมำชิกสตรีในกำรประกอบอำชีพ

2. กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งสตรี
และองค์กรสตรี

แผนงำน : พัฒนำศักยภำพสตรีและองค์กรสตรี
1. กำรสร้ำงผู้นำสตรีรุ่นใหม่
2. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรี และองค์กรสตรีให้เหมำะสมกับช่วงวัย
3. ส่งเสริมสตรีและองค์กรสตรีมีส่วนร่วมทำง กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองชุมชน
4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสตรีและเครือข่ำยทุกระดับ

3. กำรส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตสตรี

แผนงำน : กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
1. จัดทำฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำสตรี
2. ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกับเครือข่ำยในพื้นที่ในกำรป้องกันปัญหำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
3. กำหนดรูปแบบควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนและป้องกันปัญหำคุณภำพชีวิตสตรี
3. กำหนดรูปแบบควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนและป้องกันปัญหำคุณภำพชีวิตสตรี

4. กำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถองค์กร
ในกำรบริหำรกองทุนฯ
ตำมหลักธรรมำภิบำล

1. ส่งเสริมกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสมำชิก 2. จัดแสดงมหกรรมสินค้ำกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
3. ส่งเสริมกำรตลำด online
4. พัฒนำอำชีพของกลุ่มสตรีสู่ OTOP

แผนงำน : พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
1. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรงำนของเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้มีประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับให้มคี วำมเข้มแข็ง
4. ส่งเสริมผู้นำสตรีและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในกำรเชื่อม ประสำนกำรทำงำนร่วมกับ องค์กรสตรีและเครื่อข่ำยอื่นๆ
5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ
5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ
แผนงำน : กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนและกำรนำแผนพัฒนำสตรีมำพัฒนำคุณภำพชีวิต
2. ส่งเสริมสตรีในกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสตรีในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

แผนงำน
: พัฒนำระบบข้
4. ส่คงลำกรในกำรขั
เสริมผู้นำสตรีบแเคลื
ละเครื
อข่ำยฯในกำรเชื
่อม ประสำนกำรท
ำงำนร่อมูวลมกัสำรสนเทศและเทคโนโลยี
บองค์กรสตรีและเครือข่ำยอืนๆ แผนงำน : พัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร
แผนงำน : พัฒนำสมรรถนะบุ
่อนกองทุ
นฯ
กองทุนฯ
1. เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. พัฒนำ Application บริกำรข้อมูลกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรบัญชีกองทุนฯ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอบทำน
2. ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้กำรทำงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนแก่บุคลำกร

2. พัฒนำเว็บไซต์ Helpdesk Online และ Mobile Technology
3. บำรุงรักษำโปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
4. สนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำรกองทุนฯ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรติดตำมหนี้
3. พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. พัฒนำระบบงำนและกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน
5. ปรับปรุงและพัฒนำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนกองทุนฯ
6. ศึกษำวิจัยและพัฒนำกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
7. ปรับปรุงโครงสร้ำง อัตรำกำลังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
8. จัดทำคู่มือ สื่อ สำหรับกำรปฏิบัติงำนของกลไกในกำรขับเคลื่อนงำนกองทุนทุกระดับ
9. กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร สร้ำงแบรนด์ของกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จัก
10. กำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหนี้
11. เพิ่มประสิทธิภำพ อกส.จ. อกส.อ. คระทำงำนขับเคลื่อนกองทุนทุกระดับ อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ ชุมชนในพื้นที่
กทม./จังหวัดให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
19
12. กำรเชิดชูเกียรติสตรี กลุ่มอำชีพสตรีและเครือข่ำยดีเด่น เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำอำชีพและบทบำทสตรี

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1:
กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
C6: Challenges

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
สำหรับสตรี

C3: สตรีที่ต้องกำรอำชีพ/
เพิ่มรำยได้
เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
ควำมรู้
เครือข่ำย
ช่องทำงตลำด

C4: สถำบันกำรเงิน
กองทุนชุมชน
ระยะเวลำชำระหนี้คืน

C4: กองทุนหมูบ่ ้ำน
ระยะเวลำชำระหนี้คืน

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

C5: Change
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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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. คนกู้มำกขึ้น
2. คนยำกจนมำกขึ้น
3. จำนวนหนี้เพิ่มขึ้น
4. ระบบขนส่งสะดวกมำกขึ้น
ทำให้คนกู้เงินจำกกองทุนขำยสินค้ำ
ได้มำกขึ้น
5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมชำนำญ/เข้ำใจ/
เรื่องเงินทุนมำกขึ้น
6. สร้ำงอำชีพสำหรับดูแลผู้สูงอำยุ

ระยะ 2 – 3 ปี

ระยะ 4 – 5 ปี

ระยะ 5 ปีขึ้นไป

1. ลูกหนี้มีหนี้ค้ำงชำระเพิ่มมำกขึ้น
2. มีกำรดำเนินคดีมำกขึ้น
3. ผู้นำสตรีมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น
4. กองทุนฯ มีควำมมั่นคงเพิ่มขึ้น
5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมชำนำญ/ควำมรู้
มำกขึ้นมีควำมมั่นคงมำกขึ้น
6. ผู้สูงอำยุ/ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึง
แหล่งทุนเพิ่มขึ้น
7. เครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง
8. มีระบบประกันควำมเสี่ยงของ
กองทุนฯ
9. กลไกขับเคลื่อนมีควำมเข้มแข็ง
มีกลุ่มอำชีพเพิ่มขึ้น
10. มีกลุ่มอำชีพเพิ่มขึ้น

1. ควำมมั่นคงของกลุ่มอำชีพที่กู้เงิน
จำกกองทุนฯ มำกขึ้น
2. คุณภำพสินค้ำดีขึ้น
3. เพิ่มรูปแบบกำรจำหน่ำยสินค้ำ
4. สมำชิกกองทุนฯ พึ่งตนเองได้
5. หนี้ค้ำงชำระลดลง
6. ควำมสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล
ลูกหนี้มำกขึ้น
7. มีลูกค้ำกลุ่มผู้สูงอำยุ/
ผู้ด้อยโอกำสเพิ่มขึ้น
8. กำรบริหำรจัดกำรหนี้ยำกขึ้น

1. แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้จะ
ลดลง
2. เพิ่มจำนวนเงินกู้ต่อโครงกำรให้
มำกขึ้น
3. เปลี่ยนรูปแบบกำรกู้จำกสำมคน
เป็นหนึ่งคน
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. เพิ่มเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ
2. วำงระบบกำรกู้เงินให้เร็วขึ้น
(ขั้นตอนกำรกู้)
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย
ทำให้กลั่นกรองโครงกำรดีขึ้น
4. โอกำสขำยสินค้ำมำกขึ้น
5. ต้องมีโครงกำรฝึกอำชีพสตรี/
ผู้สูงอำยุ/ผู้ด้อยโอกำส

ระยะ 2 – 3 ปี

ระยะ 4 – 5 ปี

1. สร้ำงควำมเข้ำใจกำรชำระหนี้ เช่น
ผ่อนเป็นรำยเดือน/ปรับโครงสร้ำงหนี้
2. เพิ่มทักษะประกอบอำชีพให้ลูกหนี้
3. ทำ MOU กับหน่วยงำนอื่นเพื่อ
กำรบริหำรติดตำมหนี้
4. สร้ำงระบบประกันควำมเสี่ยง
5. มีกำรออมเงินที่เพิ่มขึ้น
6. เพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ กลไกกำร
ขับเคลื่อน/สร้ำงแรงจูงใจ/สวัสดิกำร
7. พัฒนำระบบกำรชำระเงินให้เหมือน
ระบบธนำคำร
8. ให้มีเจ้ำหน้ำที่สตรีประจำอำเภอ
9. เพิ่มระบบให้ผู้กู้ต้องทำบัญชีรับจ่ำย

1. กลุ่มที่เข้มแข็งต้องกลับมำดูแลกลุ่ม
ที่ยังไม่เข้มแข็ง
2. สร้ำงเมนูอำชีพที่เหมำะสม
หลำกหลำยสำหรับผู้สูงอำยุ
3. มีทีมติดตำมหนี้โดยเฉพำะ
4. มีระบบชิพ ติดตำมหนี้

ระยะ 5 ปีขึ้นไป
1. ขยำยจำนวนเงินกู้ต่อโครงกำร
สำหรับ OTOP/SME
2. เปลี่ยนรูปแบบกำรกู้อำจใช้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. ต้องมีกลุ่มงำน/ฝ่ำยกองทุนสตรี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1: กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี
ควำมท้ำท้ำยประเด็นกำรพัฒนำ
ควำมท้ำทำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ
1. กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยอำชีพ
2. กำรพัฒนำอำชีพให้เหมำะกับควำมต้องกำรของตลำด และกับศักยภำพของสตรี (จำแนกกลุ่มเป้ำหมำยตำมศักยภำพ)
3. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด
4. กำรพัฒนำระบบกำรชำระเงินให้เหมือนระบบธนำคำร
5. กำรให้กลุ่มที่เข้มแข็งกลับมำดูแลกลุม่ ที่ยังไม่เข้มแข็ง
6. กำรสร้ำงทีมแนะนำ ติดตำมหนี้ เป็นกำรเฉพำะ
7. ขยำยวงเงินกู้/เปลี่ยนรูปแบบกำรกู้และค้ำประกัน

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรพัฒนำ
1. เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
2. ควำมรู้
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้แก่สตรี

โครงกำรที่สำคัญ

แผนงำน

เป้ำประสงค์ : สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพ
กลุ่มอำชีพสตรี

สตรีมีรำยได้
เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้

ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด

ตัวชี้วัด
1. พัฒนำทักษะอำชีพแก่สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี
2. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์สินค้ำ
แก่กลุ่มอำชีพสตรี
3. พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยของกลุ่มสตรี
4. พัฒนำอำชีพกลุ่มสตรีสู่ OTOP
5. กำรส่งเสริมควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่สมำชิกสตรี
ในกำรประกอบอำชีพ

1. ส่งเสริมกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสมำชิก
2. จัดแสดงมหกรรมสินค้ำกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี
3. ส่งเสริมกำรตลำด online
4. เชื่อมโยงและส่งเสริมควำมร่วมมือ OTOP/
กำรท่องเที่ยว

1. จำนวนโครงกำรที่กองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับ
กำรส่งเสริมอำชีพ
2. จำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับ
กำรพัฒนำทักษะควำมรู้และ
ทักษะอำชีพ
3. จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำร
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
มีรำยได้เพิ่มขึ้น
4. จำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรี
ได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2:
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2: กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี
C6: Challenges

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
เงินอุดหนุน
สำหรับสตรี
กลไกกำรทำงำน

C3: สมำชิกทีด่ ูแลตัวเองได้ดี
เงินทุน/ควำมรู้/พี่เลี้ยง/
กำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง

C4: กศน.
กำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง

C3: กลุม่ สตรี
เงินทุน/ควำมรู้/พี่เลี้ยง/
กำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง

C4: อปท.
เงินทุน

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

C5: Change
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
ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. มีควำมรู้เพิ่มขึ้น
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
3. สตรีมีกำรใช้สื่อในกำรติดต่อ
ประสำนงำน/ประชำสัมพันธ์
4. ปรับระบบรำยงำนโปรแกรม
จัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA)

ระยะ 2 – 3 ปี
1. มีองค์กรสตรีเพิ่มขึ้นหลำกหลำย
2. กำรเลือกตั้งของท้องถิ่น สตรีมี
บทบำททำงกำรเมืองมำกขึ้น
3. มีกำรแข่งขันกันในเรื่องขอรับ
งบสนับสนุน(เงินทุนหมุนเวียนและ
เงินอุดหนุน)
4. มีภำคเอกชนเข้ำมำสนับสนุนสตรี
มำกขึ้น
5. มีระเบียบ/กฎหมำยในกำรบริหำร
จัดกำรหนี้มำกขึ้น

ระยะ 4 – 5 ปี
1. มีผู้นำสตรี/องค์กรรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
2. ผู้นำสตรีมรธรรมำภิบำลเพิ่มขึ้น
มีกำรตรวจสอบกันเอง
3. สตรีมีควำมรู้สึกควำมเป็นเจ้ำของ
มำกขึ้น
4. ใช้เทคโนโลยีในกำรตรวจสอบ
กำรทำงำน

ระยะ 5 ปีขึ้นไป
1. มีคู่แข่งทั้งภำครัฐและเอกชนเพิ่ม
มำกขึ้น
2. สตรีมีบทบำทในกำรบริหำร
ประเทศ (ท้องถิ่นและประเทศ)
3. เยำวสตรีเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรบริหำรกองทุนมำกขึ้น
4. นโยบำยภำครัฐให้ควำมสำคัญกับ
สตรีมำกขึ้น
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กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. มีกำรใช้โปรแกรมบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์
2. มีควำมรู้เรื่องระเบียบกำรใช้
เงินทุนหมุนเวียนมำกขึ้น
3. สตรีเรียนรู้ผ่ำนสื่อออนไลน์
4. ระบบรำยงำนโปรแกรมจัดกำร
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA) เสถียร

ระยะ 2 – 3 ปี
1. เกิดโครงกำร Smart Lady
2. สตรีเข้มแข็ง/เป็นผู้บริหำร
มีบทบำทมำกขึ้น
3. มีกำรบูรณำกำรงบประมำณทั้ง
ภำครัฐและเอกชน
4. ประสำนกำรทำงำนแนวทำง
ประชำรัฐ
5. มีทักษะกำรบังคับใช้กฎหมำยมำกขึ้น

ระยะ 4 – 5 ปี
1. เยำวสตรีรุ่นใหม่ทดแทนผู้นำรุ่นเก่ำ
2. กองทุนฯ มีธรรมำภิบำล
มีกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3. ใช้ระบบกำรตรวจสอบลูกหนี้
แบบเครดิตบูโร

ระยะ 5 ปีขึ้นไป
1. สร้ำงเครือข่ำยในกำรบูรณำกำร
ทำงำน Platform/Lady Platform
2. นโยบำยภำครัฐต้องให้
ควำมสำคัญและสนับสนุนสตรีอย่ำง
จริงจัง
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2: กำรเสริมสร้ำงผู้นำสตรีและควำมเข้มแข็งของกลุ่มสตรี
ควำมท้ำท้ำยประเด็นกำรพัฒนำ
ควำมท้ำท้ำยเชิงประเด็นกำรแข่งขัน
ประเด็นที่ 1: กำรค้นหำผู้นำรุ่นใหม่และพัฒนำให้เป็นผู้นำกลุ่ม
ประเด็นที่ 2: กำรพัฒนำกระบวนกำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 3: พัฒนำผู้นำสตรี และกลุ่มสตรีให้เหมำะกับศักยภำพ (จำแนกกลุ่มเป้ำหมำยตำมศักยภำพ)
ประเด็นที่ 4 พัฒนำศูนย์กลำงควำมรู้สำหรับสตรีด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็นที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำบทบำทสตรีต่อสังคม/Smart Lady
ประเด็นที่ 6 เชื่อมโยงกำรทำงำนกับเครือข่ำยเครือข่ำย

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรแข่งขัน
- เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรสตรี
- ควำมรู้
- พี่เลี้ยง
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคีกำรพัฒนำภำครัฐ/ เอกชน/ ประชำสังคม
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม./
อกส.อ./ คณะทำงำนฯ ทุกระดับ

โครงกำรที่สำคัญ

แผนงำน

เป้ำประสงค์ : ผู้นำสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ำยสตรีมีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรี มีบทบำทนำทำง เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน

พัฒนำศักยภำพสตรี
และองค์กรสตรี

1. สร้ำงผู้นำสตรีรุ่นใหม่
2. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสตรี และองค์กรสตรี
ให้เหมำะสมกับช่วงวัย
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ
สังคม กำรปกครองและสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรสตรี

พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำย
1. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรงำนของ
เครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
เครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้มี
ประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนเครือข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีให้มีควำมเข้มแข็ง
4. ส่งเสริมผู้นำสตรีและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีในกำรเชื่อมประสำนกำรทำงำน
ร่วมกับองค์กรสตรีและเครือข่ำยอื่น ๆ
5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ

องค์กรสตรีและ
เครือข่ำยสตรี
มีศักยภำพในกำร
พัฒนำสตรี

ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้นำสตรีได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และกำรเมืองในชุมชน
2. กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพและทักษะในกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3:
กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
C6: Challenges

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรสตรี

C3: สตรีที่ประสบปัญหำ/
ผู้ด้อยโอกำส
ควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำ
เงินทุน
ควำมรู้

C4: กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์

C4: มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือ
ดูแลผู้หญิง

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

C5: Change
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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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตร์
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. นโยบำยของรัฐบำล
2. สถำบันทำงกำรเงิน
3. รูปแบบปัญหำของสตรี
4. กำรพัฒนำศักยภำพของสตรี
5. สตรีสูงวัยมำกขึ้น (สังคมผู้สูงอำยุ)
6. ผู้นำสตรีเข้มแข็งขึ้น
7. โอกำสในกำรได้รับกำรแก้ปัญหำของสตรี
8. เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมด้ำนสตรี

ระยะ 2 – 3 ปี
1. เงินอุดนุนนำมำใช้แก้ไขปัญหำสตรีมำกขึ้น
2. ผู้นำสตรีมีองค์ควำมรู้รอบด้ำน
3. มีผู้นำสตรีรุ่นใหม่
4. มีต้นแบบผู้นำสตรี
5. มีกำรบูรณำกำรกับเครือข่ำยด้ำนสตรีมำกขึ้น
(วิชำกำร/งบประมำณ)
6. ได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้น
7. สตรีสูงวัยมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น พึ่งพำตนเองได้
8. โครงสร้ำงประชำกรลดลง ผู้สูงอำยุมำกขึ้น
กำรเกิดของเด็กลดลง
9. ภำวกำรณ์ว่ำงงำน ใช้ AI มำกขึ้น

ระยะ 4 – 5 ปี
1. กองทุนฯ เป็นองค์กร(หน่วยงำนหลักในกำร
แก้ไขปัญหำสตรี)
2. มีเงินทุนในกำรจัดสรรมำกขึ้น
3. ผู้นำสตรีมีบทบำททำงสังคม เศรษฐกิจ
กำรเมือง
4. มีควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำร
แก้ไขปัญหำสตรีและพัฒนำคุณภำพชีวิตมำกขึ้น
5. มีหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีควำมพร้อมในกำรทำงำน
ด้ำนสตรีเกิดขึ้น
6. คณะทำงำนขับเคลื่อนหมดวำระ/ลดลง
7. อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของสมำชิกกองทุนไม่
ขยำยตัว
8. หนี้สินครัวเรือนมำกขึ้น/มีหนี้ค้ำงชำระเพิ่ม
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. วำงแผนในกำรดำเนินงำน
2. เตรียมควำมพร้อม
3. ประชำสัมพันธ์กองทุนฯ
4. วิเครำะห์รูปแบบของสตรี
- แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของสตรี
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
5. สร้ำงควำมเข้ำใจกับเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมด้ำนสตรี
6. ทำเมนูอำชีพให้เหมำะกับสตรีแต่ละช่วงวัย
7. เตรียมฐำนข้อมูลด้ำนสตรี (ผู้นำ องค์กร กลุ่มอำชีพ
ปรำชญ์สตรี)

ระยะ 2 – 3 ปี
1. ควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำน
2. มีภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนสตรี
3. ฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสตรี เช่น
กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกัน/สร้ำงเครือข่ำยร่วมกัน
4. ควำมชัดเจนในกำรแก้ไขปัญหำ
5. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำสตรีผ่ำนเงิน
อุดหนุน/หมุนเวียนโดยมีหน่วยงำน/เครือข่ำยร่วม
ดำเนินงำน

ระยะ 4 – 5 ปี
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจ
ในกำรขับเคลื่อนงำนกำรแก้ไขปัญหำของสรี
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี โดยมี
กองทุนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมำกขึ้น
ร่วมกับเครือข่ำยร่วมกันแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำสตรีต่อไป
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
ควำมท้ำท้ำยประเด็นกำรพัฒนำ
ควำมท้ำทำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ
ประเด็นที่ 1: กำรยกระดับศักยภำพของกลุ่มสตรีให้ช่วยแก้ปัญหำของสตรีผู้ประสบปัญหำได้
ประเด็นที่ 2: สร้ำงกระบวนกำรแก้ปัญหำสตรีร่วมกันระหว่ำงกองทุนฯ และเครือข่ำยผู้นำสตรี
ประเด็นที 3: กำรประชำสัมพันธ์ และสร้ำงช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็นที่ 4: พัฒนำเมนูอำชีพให้เหมำะกับสตรีทุกกลุ่มวัย
ประเด็นที่ 5: พัฒนำกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสตรี
ประเด็นที่ 6: สร้ำงฐำนข้อมูลสตรีเพื่อสนับสนุนกำรกำหนดนโยบำยในกำรแก้ปัญหำสตรี

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรพัฒนำ
- เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรสตรี
- ผู้นำสตรี
- เครือข่ำย
- ควำมรู้
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โครงกำรที่สำคัญ

แผนงำน

เป้ำประสงค์

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
บูรณำกำรทำงำนร่วมกันกับเครือข่ำยในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหำสตรี และพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ

1. จัดทำฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนำสตรี
2. ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกับ
เครือข่ำยในพื้นที่ในกำรป้องกันป้องกันปัญหำ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
3. กำหนดรูปแบบควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อน
และป้องกันปัญหำคุณภำพชีวิตสตรี

กำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตสตรี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนและ
กำรนำแผนพัฒนำสตรีมำพัฒนำคุณภำพชีวิต
2. ส่งเสริมสตรีในกำรนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตสตรี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับสตรีในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคีกำรพัฒนำภำครัฐ/ เอกชน/ ประชำสังคม
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม./
อกส.อ./ คณะทำงำนฯ ทุกระดับ

องค์กรสตรีและ
เครือข่ำยสตรี
สำมำรถพัฒนำสตรี
ให้มีส่วนร่วม
ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงชุมชน

ตัวชี้วัด
1.ครอบครัวสมำชิกกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีและผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินที่กำหนด
2. องค์กรสตรีจัดโครงกำร/
กิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมต้องกำร
ของสตรีหรือกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตสตรี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4:
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กร
ในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
C6: Challenges

C3: คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนฯ

C1: กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล

C4: มำตรฐำนกองทุนฯ

C3: คณะทำงำนขับเคลื่อน

C3: ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำง

C4: หน่วยงำนรำชกำรอื่น

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

C5: Change
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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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
ภูมิทัศน์ทำงยุทธศำสตร์
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. นโยบำยใหม่/ระเบียบปฏิบัติ
2. ควำมมั่นคงในตำแหน่งหน้ำที่
3. โครงสร้ำงกรอบอัตรำกำลังใหม่
4. พัฒนำระบบกำรเงิน/บัญชีให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
5. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
6. ค่ำตอบแทนพิเศษ

ระยะ 2 – 3 ปี
1. ผู้บริหำรจำกภำคเอกชน
2. กำรปรับปรุงมำตรฐำนตำแหน่ง
3. เพิ่มอัตรำกำลังข้ำรำชกำร ปฏิบัติงำน
เต็มเวลำ
4. เปลี่ยนกลุ่มงำนในกำรกำกับดูแลของ
จังหวัดจำกกลุ่มส่งเสริมไปกลุ่มอำนวยกำร
5. กำรพัฒนำระบบกำรชำระเงินอัตโนมัติ
โปรแกรมจัดกำรทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
6. ระบบกำรแจ้งเตือนกำรชำระหนี้
7. ระบบ AI มำทำงำนแทนบุคลำกร
กองทุนฯ

ระยะ 4 – 5 ปี
1. ยกระดับเป็นสถำบันกำรเงิน
2. เป็นนิติบุคคล
3. CEO
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบ38าล
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
โอกำสในกำรปรับตัว/กำรสร้ำงนวัตกรรม/สร้ำงควำมร่วมมือ
ระยะ 6 เดือน – 1 ปี
1. ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อ
กำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่กองทุนฯ
2. เพิ่มทักษะองค์ควำมรู้ สหวิชำให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ มีควำมเป็นมืออำชีพ

ระยะ 2 – 3 ปี
1. มีกำรพัฒนำโปรแกรมจัดกำรทะเบียน
ลูกหนี้ (SARA) ในกำรแจ้งเตือน/ทวงถำม
ลูกหนี้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนกำรทำงำน
ของเจ้ำหน้ำที่
2. มี Pattern/Platform ในกำรเขียน
โครงกำรเพื่อขอเงินทุนหมุนเวียน
ลดขั้นตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่กองทุนฯ
3. ปรับระบบสวัสดิกำร(โบนัส)

ระยะ 4 – 5 ปี
1. CEO สถำบันกำรเงิน
2. เป็นนิติบุคคล (มีผู้มีควำมรู้ด้ำน
กำรบริหำรกองทุนฯ/สถำบันกำรเงิน)
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4: กำรเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
ควำมท้ำท้ำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ
ควำมท้ำทำยเชิงประเด็นกำรพัฒนำ
ประเด็นที่ 1: พัฒนำกำรบริหำรกองทุนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกระทรวงกำรคลัง และผ่ำนกำรรับรองงบดุลจำก สตง.
ประเด็นที่ 2: ปรับปรุงระเบียบ และเงื่อนไขในกำรบริหำรกองทุน กำรประสำนกำรทำงำนให้มีควำมชัดเจน
ประเด็นที่ 3: พัฒนำศักยภำพบุคลำกร และควำมผูกพันกับองค์กร
ประเด็นที่ 4: พัฒนำหน่วยงำนด้ำนกฎหมำย
ประเด็นที่ 5: กำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรหนี้ค้ำงชำระ

ควำมได้เปรียบเชิงประเด็นกำรพัฒนำ
1. กำรพัฒนำสตรีสอดคล้องกับแผนพัฒนำชำติ 20 ปี/แผนพัฒนำแผน 12 เรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ำแก้ควำมยำกจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีบุคลำกรครอบคลุมทุกระดับ ทุกพื้นที่ (หน่วยงำนรำชกำร กลุ่มองค์กรสตรีทุกระดับ)
3. บุคลำกรได้รับกำรยอมรับในทุกระดับ มีทักษะในกำรทำงำนในระดับพื้นที่ มีพื้นฐำนองค์ควำมรู้ แผนธุรกิจ
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แผนงำน

เป้ำประสงค์

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบริหำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
1. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ มีสมรรถนะในกำรบริหำรกองทุน

2. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำร
ขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภำพ

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรใน
กำรขับเคลื่อนกองทุนฯ

โครงกำร

1. เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรใน
กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
2. ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรทำงำนในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรกองทุนแก่บุคลำกร

3. นวัตกรรมหนุนเสริมประสิทธิภำพ
กำรทำงำนในพื้นที่และบริหำรกองทุนฯ

พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศ
และเทคโนโลยี
1. พัฒนำ Application บริกำร
ข้อมูลกองทุนสำหรับลูกหนี้
2. พัฒนำเว็บไซต์ Helpdesk
Online และ Mobile
Technology
3. บำรุงรักษำโปรแกรมจัดกำร
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
4. สนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
5. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

4. กลไกในกำรบริหำรงำนในพื้น
ที่มีประสิทธิภำพ

พัฒนำระบบ
ในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนฯ
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรบัญชีกองทุนฯ และสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอบทำน และปรับปรุงรำยงำนทำงกำรเงินแก่
เจ้ำหน้ำที่
2. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรติดตำมหนี้
3. พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน
กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. พัฒนำระบบงำนและกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน
5. ปรับปรุงและพัฒนำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เอือ้ ต่อ
กำรดำเนินงำนกองทุนฯ
6. ศึกษำวิจัยและพัฒนำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ทีเ่ อือ้
ต่อกำรดำเนินงำนกองทุนฯ
7. ปรับปรุงโครงสร้ำง อัตรำกำลังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
8. จัดทำคูม่ ือ สือ่ สำหรับกำรปฏิบัติงำนของกลไก
ในกำรขับเคลือ่ นในองค์กรและกลไกกำรขับเคลื่อนงำนกองทุนทุก
ระดับ
9. กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร สร้ำงแบรนด์ของกองทุนฯ
ให้เป็นที่รจู้ ัก
10. กำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหนี้
11. เพิ่มประสิทธิภำพ อกส.จ. อกส.อ. คณะทำงำนขับเคลือ่ นกองทุนฯ
ทุกระดับ อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ ชุมชนในพื้นที่ กทม./
จังหวัด ให้สำมำรถขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน
12. เชิดชูเกียรติสตรี กลุ่มอำชีพและเครือข่ำยดีเด่น เพือ่ สร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรพัฒนำอำชีพและบทบำทสตรี

ผู้รับผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ.
ผู้มีส่วนร่วม : ภำคีกำรพัฒนำภำครัฐ/ เอกชน/ ประชำสังคม
ผู้ปฏิบัติ : สมำชิกกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม./
อกส.อ./ คณะทำงำนฯ ทุกระดับ

กองทุนมีควำมมั่นคง
บริหำรด้วย
ควำมเป็นธรรรม
โปร่งใส
และมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
1. กำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี มีผล
กำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนตำมที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
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ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตั ริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
2. จำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะอำชีพ
3. จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
4. จำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP
5. จำนวนผู้นำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน
6. กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ
ในกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
7. ครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดีและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ที่กำหนด
8. องค์กรสตรีจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของสตรีหรือ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
9. กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด

หน่วย
นับ

2563

ค่ำเป้ำหมำย
2564

2565

โครงกำร
กลุ่ม
ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์
คน
กลุ่ม/
องค์กร
ครัวเรือน

8,000
1,672
60
372
81,000
250

8,200
1,672
60
372
81,000
250

8,400
1,672
60
372
81,000
250

15,000

15,000

15,000

โครงกำร

500

500

500

คะแนน

3.0000

3.0000

3.0000
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คำอธิบำยตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตั ริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ
คำจำกัดควำม

โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอนุมัติ หมำยถึง โครงกำรที่สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทองค์กรสตรี ยื่นเสนอโครงกำรเพื่อใช้
ในกำรประกอบอำชีพ และสมำชิกได้รับเงินไปประกอบอำชีพในแต่ละปีงบประมำณ
ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ หมำยถึง กำรได้รับกำรส่งเสริมอำชีพจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
หรือจำกหน่วยงำนหรือบุคคลอื่น
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ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกลุ่มอำชีพสตรีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะอำชีพ
คำจำกัดควำม

กลุ่มอำชีพสตรี หมำยถึง กลุ่มอำชีพที่ได้กู้เงินจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ไปดำเนินกิจกรรม

กำรได้ รั บ กำรพั ฒ นำ หมำยถึ ง กลุ่ ม อำชี พ สตรี ได้ รั บ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกำรจัดทำแผนธุรกิจ ฯลฯ
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ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
คำจำกัดควำม

โครงกำร หมำยถึง จำนวนโครงกำรที่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีขอรับเงิน
สนับสนุนทุนหมุนเวียน
ได้รับกำรสนับสนุน หมำยถึง ได้รับกำรพิจำรณำโครงกำรให้นำเงินไปประกอบอำชีพ
มีรำยได้เพิ่มขึ้น หมำยถึง สมำชิกกองทุนได้นำเงินทุนไปประกอบอำชีพทำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรีที่ได้รับกำรพัฒนำเป็น OTOP
คำจำกัดควำม

ผลิตภัณฑ์ของสตรี หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีที่ได้รับ
เงินกู้จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีไปประกอบอำชีพ
กำรพัฒนำเป็น OTOP หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สตรี ที่ได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถนำไปขึ้น
ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP กับกรมกำรพัฒนำชุมชน
(กรณี ปีทไี่ ม่มีกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกเว้นกำรประเมินตัวชี้วัดในปีนั้น)
หมำยเหตุ จังหวัดขนำดเล็ก 34 จังหวัด
จังหวัดขนำดกลำง 22 จังหวัด
จังหวัดขนำดใหญ่ 21 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น

จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 136 ผลิตภัณฑ์
จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 110 ผลิตภัณฑ์
จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 126 ผลิตภัณฑ์
372 ผลิตภัณฑ์
48

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้นำสตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และกำรเมืองในชุมชน
คำจำกัดควำม

ผู้นำสตรี หมำยถึง อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีหมู่บ้ำน/ชุมชน
คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกระดับ คณะกรรมกำรกลุ่มอำชีพสตรี
ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ คณะกรรมกำรสมำชิกประเภทองค์กรสตรี
กำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน หมำยถึง กำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้นำสตรีในกำรทำงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน
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ตัวชี้วัดที่ 6 กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพและทักษะในกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
คำจำกัดควำม

กลุ่มองค์กรและเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมำยถึง
- กลุ่มองค์ กร องค์ กรสตรีที่เป็นสมำชิ กกองทุน ทำงำนด้ำ นกำรพัฒนำศั กยภำพสตรี
และเฝ้ำระวังปัญหำของสตรี
- เครือข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี หมำยถึง เครือข่ำยคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีทุกประเภท
กำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ หมำยถึง กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถที่มีอยู่ในตัวเองให้มีมำก
ขึ้นหรือกำรพัฒนำควำมสำมำรถที่มีอยู่ให้มีมำกขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ 7 ครอบครัวสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีคุณภำพชีวิตที่ดี
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนด
คำจำกัดควำม

คุณภำพชีวิตที่ดี หมำยถึง มีควำมสุข ควำมพอใจใน สุขภำพอนำมัย โภชนำกำร
กำรศึกษำ รำยได้ ที่อยู่อำศัย ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม กำรอยู่ร่วมกันในสังคม/
ชุมชน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
1. ครัวเรือนของสมำชิกผ่ำนเกณฑ์ ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด
2. สตรีได้รับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของชุมชนหรือรัฐ
3. มีกำรทำกิจกรรมร่วมกันภำยในครอบครัวและชุมชน
4. ครัวเรือนของสมำชิกมีกำรออม
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ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรสตรีจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำม
ต้องกำรของสตรีหรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี
คำจำกัดควำม

องค์กรสตรี หมำยถึง องค์กรสตรีที่เป็นสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ควำมต้องกำรของสตรี หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต หมำยถึง ควำมต้องกำรของสตรี
หรือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่กำหนดไว้ในแผนกำรพัฒนำระดับหมู่บ้ำน อำเภอ จังหวัด
หรือ Theme ที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกำหนด โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรสตรี
หรือองค์กรสตรีมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
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ตัวชี้วัดที่ 9 กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีมีผลกำรดำเนินงำนผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
คำจำกัดควำม
เกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงกำรคลังกำหนด หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวียน
ที่กระทรวงกำรคลังกำหนดในแต่ละปีงบประมำณ ซึ่งจะประกอบด้วย เกณฑ์กำรประเมินผล 6 ด้ำน ได้แก่
1. ด้ำนกำรเงิน
2. ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
4. ด้ำนกำรบริหำรพัฒนำจัดกำรทุนหมุนเวียน
5. กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลูกจ้ำง
6. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง
ผลกำรประเมินในภำพรวมทั้ง 6 ด้ำน ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ระดับ 3.0000 คะแนน
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ผลลัพธ์ควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
สตรีมีรำยได้เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้

1. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีสมรรถนะ
ในกำรบริหำรกองทุน
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ
ในกำรขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภำพ
3. นวัตกรรมหมุนเสริมประสิทธิภำพ
กำรทำงำนในพื้นที่และบริหำรกองทุนฯ
4. กลไกในกำรบริหำรงำนในพื้นที่
มีประสิทธิภำพ

1. กำรเสริมสร้ำง
อำชีพและรำยได้
แก่สตรี

2. กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งสตรี
และองค์กรสตรี

4. กำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถองค์กร
ในกำรบริหำรกองทุนฯ
ตำมหลักธรรมำภิบำล

3. กำรส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตสตรี

ผู้นำสตรี องค์กรสตรี และเครือข่ำยสตรี
มีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรี มีบทบำทนำทำง
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในชุมชน

บูรณำกำรทำงำนร่วมกันกับ
เครือข่ำยในพื้นที่เพื่อป้องกัน
ปัญหำสตรี และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตสตรี
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คณะผู้จัดทำ
ชื่อหนังสือ : แผนปฎิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ที่ปรึกษำ :

อำจำรย์ที่ปรึกษำ : 1. นำยกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่ำทำงธุรกิจ จำกัด

1. นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
2. นำยโชคชัย แก้วป่อง
3. นำยสมนึก มณีพินจิ
4. นำยยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ
5. นำงพัชรินทร์ พำนำมำ

อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน

2. นำยอติชำต พฤฒิกัลป์ อำจำรย์มหำวิทยลัยธรรมศำสตร์

คณะผู้จัดทำ :
ผู้ร่วมทบทวนแผนปฏิบัตริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จำกสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
นำยสมนึก มณีพินิจ
นำยยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ
นำงพัชรินทร์ พำนำมำ
นำงสำวสมธัญ เล็กเซ้ง
นำงสำวอุดมพร ทับสฤงฆรำ
นำงขวัญใจ ใบจันทร์
นำยภัทธำวุธ ปะตังถำโต
นำงสำวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ
นำงสำวธัญชนก นำมเจิง

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

นำงสำววำสนำ มีวัฒนะจตุพร
นำงสำวเมธำวี บัวชุม
นำงสำวฑิฆัมพร บุญคง
นำงสำวกัลยำกร ศรีชุมจันทร์
นำงสำวณัฏฐ์พิชยำ ยะใหม่วงค์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
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ผู้ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จำกสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจำก ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ./ภำคีเครือข่ำย/หน่วยงำนภำครัฐ
นำงพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธำ หัวหน้ำคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีจังหวัดนครสวรรค์
นำงสุขศรี เดชฤดี
หัวหน้ำคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีเทศบำลนครปำกเกร็ด
นำงหนูแดง ทองใบ
หัวหน้ำคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีตำบลทุ่งจังหัน
นำงทิพวรรณ บัลลพ์วำนิช
หัวหน้ำคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ตำบลพลำยวำส
นำงสำยสมร อุ่นเรือน
ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
นำงสำวพรทิพย์ เสกสิทธิ์วรกุล ผู้แทนคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ตำบลแม่คง
นำงสำยสมร อุ่นเรือน
ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
นำงสำวพรทิพย์ เสกสิทธิ์วรกุล ผู้แทนคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำตำบลแม่คง
นำงจันทิมำ โกสินทร์รักษำ
ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จังหวัดนครรำชสีมำ
นำงสำวสมปอง วิเชียรสิงห์
ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จังหวัดหนองบัวลำภู
นำยศิริชัย ส่งเสริม
ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำม
กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ
พ.อ.อ.ทรงพล ฉำยแสง
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรกำรพัฒนำชุมชน
นำยดำรง มำกระจัน
หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
นำงกุลวรำรัฐ กนกหิรัฐ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวสิริกร นิลกำแหง
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงสำวธำริณี ศรีจิ๋ว
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวธมกร มังกรทอง
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นำงสำวเรวดี พิมมณี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวอัญชลี หนำมพรม
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวโชติกำ สีมี
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำชำนำญงำน
ส.ต.อ.หญิงนภำพร ทัพซ้ำย
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำยเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนจัดกำรควำมรู้
นำงวรกมน เกษรบัว
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัตกิ ำร
นำงสำวสุพิชชำ ธรรมโชโต
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงจุลจิรำ นำคสนิท
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวแพรวพรรณ ภูมิวัน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวนพพร สุคนธชำติ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำยดำรง สมหอม
พัฒนำกำรอำเภอเนินขำม
นำงสำววริศรำ โสภำค
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงพจนี ผ่องใส
พัฒนำกำรอำเภอกันทรำรมย์
นำงแสงตะวัน แก้วอำไพ
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
นำยสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
นำงสำวนพณัช กฤตศรีชมแก้ว นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำยกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงบำเพ็ญ เมืองมูล
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชม
นำงสำวสุรำงคนำ ภักดี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงพรเพ็ญ ตะปะโจทย์
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
นำยวชิรพันธ์ คำเอี่ยม
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
นำงสำวธนำพล ภมรพล
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงจิรำนุช เพชรคง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวภัสสมณฑ์ กำเนิดเพ็ชร นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวสุภำภรณ์ วงษ์วิจำรณ์
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
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ผู้ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จำกสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจำก ผู้แทน อกส.จ. /อกส.อ./ภำคีเครือข่ำย/หน่วยงำนภำครัฐ
นำยชัยยะ ศรีชัยยะ
พัฒนำกำรอำเภอหนองม่วงไข่
นำงสำววันดี อภิรักษ์
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงอำภัสรำ ทำสีดำ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัตกิ ำร
นำยยงยุทธ พันตำรักษ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำยสมนึก บุญยี่
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงลัดดำ พรหมเมือง
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงณัฐวิกำ วำบำ
พัฒนำกำรอำเภอบันนังสตำ
นำงกัลยำดำ หฤทัยวรรณ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำยธรรมกร ลีลำวรกุล
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงชมัยภรณ์ ดำรงกูล
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงสำวจีรจิต ทองสีขำว
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นำงวชิรพร แจ้งเอี่ยม
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงสำวสุกัลยำ แก้วเปี้ย
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

สถำนที่ติดต่อ: สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3075 โทรสำร 0 2143 7986
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