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1. ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี  2561 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน  บริหารกองทุนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
วัดด้วยการประเมินผลทุนหมุนเวียน  จากกระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยด าเนินการ และ 
มีบริษัทที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของทุกกองทุน  แผนปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2561 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาท
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน ที่ก าหนดให้มีการจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 -5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและ
น ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดท าค าของบประมาณ เพ่ือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของสตรี องค์กรสตรี เครือข่ายสตรี ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศสู่
ความมั่งค่ัง ยั่งยืน และม่ันคงได้เป็นอย่างดี 

2. กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
  2.1 กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 ควำมเป็นมำ 
 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  
ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวั นที่  
17 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการขอจัดตั้ งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับ  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558   
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ล้านบาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
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 วัตถุประสงค์ 
  1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิ จให้แก่สตรีและ
องค์กรของสตรี    
  2) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี   
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี น าไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ 
หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ในสังคม 
 3) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้าง
ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 
 4) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
  บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
   1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ  และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
  2) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  3) ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
  4) ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  5) แต่งตั้งผู้อ านวยการ 
  6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559  ข้อ 9  
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  2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2578) 
 ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 มีวิสัยทัศน์ คือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล    
      ในสังคมไทย 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีเป้ำหมำยส ำคัญ จ ำนวน 6 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย 
  1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
                    ที่ดขีองสังคม 
  2. การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ    

อย่างทั่วถึง 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 
                     และดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                    มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
  5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น  
                    ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ  
                    และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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 2.4  นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 
  รัฐบาลไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีจ านวน  11 ด้าน ดังนี้ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา  
                  และนวัตกรรม 
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้    
                  ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต   
                     และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 2.5 แผนพัฒนำสตรี ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมพลังและเพ่ิมอ านาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกันช่วยเหลือและเยียวยา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี 
 2.6 ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564  
  วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ภายในปี 2564 ” 
  ยุทธศาสตร์ที่  1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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3. กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
    1) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.)  1 คณะ 
   2) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ 
   3) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)  76 คณะ 
   4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ  
(อกส.อ.)  878 คณะ 
   5)  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต (คณะท างานขับเคลื่อนฯเขต) 50 เขต  
   6) คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (คณะท างาน
ขับเคลื่อนฯจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 77 คณะ 
   7) คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล   
(ตามเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  (คณะท างานขับเคลื่อนฯ ต าบล/เทศบาล) 
   8) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน  
(ตามเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่งทั่วประเทศ (อาสาสมัคร
กองทุนฯ) 
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ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ. 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) (8 คน) 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรี 

กรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.) 
(8-12 คน) (ประธำน คกส.แต่งต้ัง) 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ 

บทบำทสตรี 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด 

(อกส.จ.) (10-12 คน) 
(ประธำน คกส.แต่งต้ัง) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม. ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ 
บทบำทสตร ี(สกส.) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุ 
พัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 

(9-12 คน) 
(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุ 
พัฒนำบทบำทสตรีเขต (9-12 คน) 
(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

กลุ่มงำนนโยบำยและยทุธศำสตร์ 
- งานยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ 
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

กลุ่มพัฒนำศกัยภำพกองทนุ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
- งานเครือข่ายสัมพันธ์ 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด 

(9-12 คน)(ประธำน อกส.จ.แต่งต้ัง) 

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับอ ำเภอ (อกส.อ.) 
(7-11 คน)(ประธำน คกส.แต่งตั้ง) 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพฒันำ
บทบำทสตรตี ำบล/เทศบำล 

(7-9 คน) (ประธำน อกส.อ.แต่งต้ัง) 

ส่วนกลาง 

อำสำสมัครผูป้ระสำนงำน 
กองทนุฯ ชุมชนละ 1 คน 

(ประธำน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

ส่วนภูมิภาค 

กลุ่มกฎหมำย 

อำสำสมัครผูป้ระสำนงำนกองทนุฯ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน 

(กรณีต าบล/เทศบาล 
มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้าน/

ชุมชน ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน 
ละ 2-3 คน (ประธานอกส.อ.แต่งตั้ง) 
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4. โครงสร้ำงอัตรำก ำลังและบทบำทหน้ำที่ของบคุลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
  4.1  โครงสร้ำงส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 4.2 อัตรำก ำลัง   

  พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่
ไม่มีสถานะเป็นนิติบคุคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศก าหนด รวมทั้งสิ้น 499 อัตรา 

  1) ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

   - ข้าราชการ (เต็มเวลา)   จ านวน  37   อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 17 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จ านวน   9    อัตรา 
   - ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)  จ านวน  26   อัตรา 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน  72   อัตรา 
  2) ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร  

   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จ านวน  5  อัตรา 

  3) ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  

   - ข้าราชการ (บางเวลา)   จ านวน  228  อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา) 
   - พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จ านวน  193  อัตรา (จังหวัดละ 2- 3 อัตรา) 
     รวมทั้งสิ้น  จ านวน  421  อัตรา 

กลุ่มอ านวยการ 
(28) 

กลุ่มนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ (18) 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
(22) 

กลุ่ม 
กฎหมาย (9) 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ ผอ.กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ผอ.กลุ่มกฎหมาย 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 
(ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 

ขรก.14/พนง.5/ลจ.9 ขรก.10/พนง.2/ลจ.6 ขรก.9/พนง.5/ลจ.8 ขรก.4/พนง.2/ลจ.3 

งานการเงิน
และบญัช ี

งานอ านวยการ
และบริหารทั่วไป 

งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ 

งานพัฒนา 
ระบบเทคโนโลย ี

 

งานส่งเสริม
และ 

พัฒนา
ศักยภาพ 

งาน
เครือข่าย 
สัมพันธ์ 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการบรหิารกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
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 4.3 หน้ำที่ของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ12 
     1. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
     2. ด าเนินงานตา่ง ๆ ของกองทนุ 
     3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน 
     5. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของกองทุน 
     6. ส่งเสริม สนับสนนุ การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทนุ 
     7. รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
     8. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่ คกส. มอบหมาย 

  4.4 บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

   1. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา   
แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแส เงินสด เพื่อน าเสนอ คกส.อนุมัติ  
อย่างน้อยหกสิบวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 ) 

   2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินของกองทุน ตามแผนการด าเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
ที่ ได้ รับอนุมัติ ต ามข้อ  20  ของข้อบั งคับฯ  คกส . ว่าด้ วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ .ศ .2559   
(ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 21)  
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  4.2   โครงสร้ำงส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  
   1) พัฒนำกำรจังหวัด มีหน้ำที่  เป็นหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด  ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการใน อกส.จ.  
ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. ก ากับและจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ อก
ส.จ. ได้รับมอบหมาย     

  2) หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ  มีหน้ำที่  เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ 
ใน อกส.จ.  ลงนามในหนังสือเสนอพัฒนาการจังหวัด  ลงนามในเป็นผู้ เสนอโครงการในการใช้จ่ายงบบริหาร   
ลงนามผู้จดบันทึกการประชุมของ อกส.จ. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของกองทุน  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. ได้รับมอบหมาย 
   3) นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ (บำงเวลำ)  มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของส านักงาน
เลขานุการ  อกส.จ. ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน  ประสานการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจ าปีของกองทุน  ก ากับการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  ตรวจสอบ 
ก ากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA  ให้เป็นปัจจุบัน  ประสานการด าเนินงานกองทุน กับส านักงานเลขานุการ 
อกส.อ./สมาชิกกองทุน  ที่ปรึกษาคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

  4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี สพจ. (บำงเวลำ)  มีหน้ำที่  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน   ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดท าบัญชีกองทุน 
ทะเบียนต่าง ๆ 

  5) เจ้ำพนักงำนธุรกำร (บำงเวลำ) มีหน้าที่  รับ – ส่งหนังสือ  อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส านักงานเลขานกุารคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

(พัฒนาการจังหวัด) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ 

นักวิชาการที่รับผิดชอบ 
งานกองทุนฯ (บางเวลา) 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช ี
สพจ. (บางเวลา) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
(บางเวลา) 

นักจัดการงานทั่วไป 
(พนักงานกองทุน) 

 

นักวิชาการการเงินและบญัช ี
(พนักงานกองทุน) 

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
(พนักงานกองทุน) 
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  6) พนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย 

       1) นักจัดกำรทั่วไป (เต็มเวลำ)  มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน  ประสานการจัดประชุม อกส.จ. (การเตรียมการ/
การจัดประชุม/พิมพ์บันทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่อ อกส.จ. ทุกคน) วางแผนการติดตามการ
ด าเนินงานของกองทุนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุน  ท าหนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการให้สมาชิก  
และอกส.อ.  พิมพ์สัญญา และหลักฐานอ่ืนๆ ในระบบ SARA  ส่งให้ สนง. เลขานุการ อกส.อ.  จัดท าบัตรอ่อนบาร์โค้ด 
(ส าหรับลูกหนี้ เพื่อช าระคืนเงินในรูปแบบ Bill payment)  รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน/ไตรมาส   
รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน ให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือราชการ /Email /OA)  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   
ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2) นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี (เต็มเวลำ)  มีหน้ำที่  
      - จัดท าบญัชี และทะเบยีนคุมตา่ง ๆ 
              บัญชีต่าง ๆ ได้แก่  บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร ที่ รองรับ  Bill payment ของ สพจ.  
บัญชีคุมเงินฝากคลังกองทุนฯ  บัญชีคุมกระทบยอดเงินฝากคลัง / ฝากธนาคาร 
  ทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่  ทะเบียนลูกหนี้รายตัว   ทะเบียนคุมเงินทุนหมุนเวียน  ทะเบียนคุม
เงินอุดหนุนทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)   
  - จัดท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของ  สนง.เลขานุการ อกส.จ. ที่ได้รับจัดสรร 
  - รับช าระคืนเงินในระบบ SARA 
  - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน  (ทุกวันในระบบ SARA+บัญชีเงินฝากธนาคาร) 
  - ออกใบแจ้งหนี้ กรณีมีลูกหนี้ผิดนัด  
  - ตั้งเรื่องการโอนเงินให้สมาชิก (ท าหนังสือขอเบิกเงินฝากคลัง  (เงินอุดหนุน/หมุนเวียน/
บริหาร (ค่าธรรมเนียม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ท าหนังสือประสานธนาคารเพื่อโอนเงิน 
  - ตรวจสอบใบส าคัญรับ เงินของสมาชิกที่ ส่ งคืน เมื่อได้รับ เงินกองทุนเรียบร้อยแล้ว       
        - จัดท ารายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือน + รายงานก ารรับ -จ่ายเงินกองทุน  
       - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/ เงินอุดหนุน/ทุน หมุนเวียน ในระบบ BPM / ระบบ SARA 
       -  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3) เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (เต็มเวลำ) 
       - บันทึกโครงการในระบบ SARA 
      - งานสารบรรณของส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
       - รายงานผลการด าเนนิงานกองทุนผา่นเว็บไซต์ 
         - บันทึกข้อมูลบุคคล(DPIS)ของพนักงานกองทุนฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะขับเคลื่อน 
ทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน) 
    - สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอพัฒนาการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
    - บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์ 
    - บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์ 
    - ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด 
   ( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ให้เป็นหน้ำที่ของ นักจัดกำรทั่วไป ) 
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   หน้ำที่ของ ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. 
   1 .ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯในจังหวัด 
   2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนฯในจังหวัด 
   3 .ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯในจังหวัด 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนฯในจังหวัด 
     5. รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด 
   6. ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ  ในจังหวัด ให้ สกส และ อกส.จ. ตามก าหนด 
   7. รวบรวมโครงการที่ ผ่ านความเห็นชอบของ อกส.อ. บันทึกในระบบ SARA พร้อมเสนอ  
คณะท างานขับเคลื่อนจังหวัดกลั่นกรองและเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ  
   8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
โครงการและจัดท าสัญญาเงินกู้ตามแนวทางที่ สกส.ก าหนด  
   9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวันท าการนับ
แต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการ 
   10. แจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจ านวนที่ได้รับอนุมัติแล้ว
จากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก 
   11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก เสนอต่อ 
อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA  แจ้งกลับส านักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิก ทราบ 
    12. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกับ อกส.จ./คณะ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตามแนวทางที่ สกส.ก าหนด   
   13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อ อกส.จ.พิจารณาอนุมัติ 
    14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนมาที่ สกส. เพื่อน าเข้าที่ประชุม คกส. 
เพื่อทราบทุกเดือน 
   15. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ สกส.ก าหนด 
   16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน แจ้งผลการ
ขึ้นทะเบียนให้ สกส. ทราบของสมาชิกทั้งสองประเภท 
   17. แจ้งผลการข้ึนทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ 
   18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย 
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4.3   โครงสร้ำงส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ  
 
 

 

 

 

  

 
หน้าที่ ของ ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.  
  1. ก าหนดสถานที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนโครงการเสนอ อกส.อ.  
  2. จัดประชุม อกส.อ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ  
  3. ประสาน อบต.และเทศบาลในพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีประจ าหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ณ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล หรือสถานที่
อ่ืนตามความเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล  
จ านวน 7-9 คน 
  4. รวบรวมโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจาก อกส.อ. ส่งส านักงานเลขานุการ อกส.จ. เพื่อเสนอ อกส.จ. 
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
  5. แจ้งผลการพิจารณาท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการนั้นให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นก าหนด ถ้า อกส.อ.  ไม่ได้รับโครงการที่ได้แก้ไขแล้วให้ถือว่าผู้เสนอ 
โครงการไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน 
  6. แจ้งหนังสือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน (ตามท่ี อกส.อ.
แสดงความเห็น) มาสอบถามหรือขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 
  7. รับและรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากสมาชิก ใบส าคัญรับเงิน ส่ง
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ตามก าหนด 
  8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุน 
  9. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก ส่งให้
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. เพ่ือเสนอต่อ อกส.จ.  พิจารณาอนุมัติ 
  10. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกับ อกส.อ./คณะขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางที่  
อกส.จ./สกส.ก าหนด  
  11. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตามแนวทางท่ี สกส.ก าหนด  
  12. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ประกาศรายชื่อสมาชิก แจ้งผลการข้ึน 
ทะเบียนให้ ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.ทราบ 
  13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ อกส.จ. มอบหมาย 

ส านักงานเลขานกุารคณะอนุกรรมการกลั่นรองและติดตามการด าเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 

(พัฒนาการอ าเภอ) 

นักวิชาการที่รับผิดชอบ 
งานกองทุนฯ (พัฒนากร) 
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บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีอ ำเภอ 

  1) พัฒนำกำรอ ำเภอ มีหน้ำที่  เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ก าหนดการประชุม อกส.อ. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีของอ าเภอ ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 2) นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯของอ ำเภอ มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ เตรียมการประชุม อกส.อ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล ประกาศรายชื่อสมาชิก รายงานข้อมูลสมาชิกให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  
ปฏิบัติหน้าที่อื่น อกส.อ. มอบหมาย 


