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ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน ธนัวาคม 2559  www.womenfund.in.th 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 ในเอกสารฉบับนี้ 
ทางส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการส่ือสารให้ 
ทุกภาคส่วน ได้รับทราบถึงการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม/
โครงการในแผนงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ข่าวสารสาระส าคัญ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้ จะเกิด
ประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่จะใช้ส่ือสารระหว่างกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกับสมาชิก และ
ท าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีค่ะ 

                                                                              
นางธนัสพร  ตลอดพงษ ์

             
      บรรณาธิการ  
     

 
                      จากจุลสารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ฉบับที่ 2    
เราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบ าพ็ญพระราชกุศลไปแล้ว ใน
ฉบับนี้ เราจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบได้ว่า ในเดือนธันวาคม 
2559 นี้ ก าหนดการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลเป็น
อย่างไรบ้าง ?? 

หมายก าหนดการพระราชพธิีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
ณ พระที่นั่งดุสติมหาปราสาท  

 - วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. เวลา 10.30 น.  
 พระสงฆ์ 30 รูปสวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน             
มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตร
พระ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 
และพิธีทรงบ าเพ็ญ  พระราชกุศลสตมวาร (100วัน)  
 - วันศุกร์ที่ 20 ม.ค.2560 เวลา 17.00 น.  
 พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 
1 พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ 
สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือสายสะพายมงกุฏไทย  
 - วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2560 เวลา 10.00 น.  
 พระสงฆ์ 30 รูป สวดถวายพระพร รับพระราชทานฉัน มีพระ
ธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าผ้าไตรพระ 
89 รูป เท่าพระชนมพรรษา แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช  ประชาชนชาวไทยสามารถร่วมท าบุญตามศาสนาที่เคารพนับถือได้นะคะ 
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  แนวทางการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

ประจ าเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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ประกาศ !!! 

 กรมการพฒันาชุมชน โดย ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัด
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและเงินประเภทเงินอุดหนุน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 และสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และแนวทาง
ดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(อกส.จ.) คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.) คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนฯ ทุกระดับ อาสาสมัคร         
ผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน  ทราบโดยทั่วกัน 

2. ให้แจ้งสมาชิกกองทุนฯ ที่เป็นลูกหนี้(เดิม) และที่จะได้รับเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนใหม่ ให้ช าระคืนเงินด้วย
ระบบ bill Payment ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม ระยะเวลาตามงวดการช าระคืนเงินตามสัญญา 

3. ให้แจ้งส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลตามปฏิทินกระบวนการท างาน ด้วยโปรแกรม SARA  

4. ให้แจ้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พร้อมส่งแผนฯ ดังกล่าว        
ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ รายไตรมาส 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ. 2560 

5. ให้รายงานผลการอนุมัติโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน/อุดหนุน พร้อมแนบ
ส าเนาบันทึกหนังสือขอเบิกจ่ายเงินฝากคลังของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไปทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน 

6. ส านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีได้ส่งแนวทางหลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการขบัเคล่ือนการด าเนนิงาน          
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประกอบด้วย  

1) หลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
2) หลักสูตรประชุมเชิงปฏบิติัการคณะอนกุรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนนิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรอี าเภอ 

จังหวัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทาง หลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  
ได้ที่ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี www.womenfund.in.th 
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ส านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี โดย ส านกัเลขานกุารคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี 
ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ดูและและรับผิดชอบเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่เพื่อด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร  
ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามแผนปฏิบัติการประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้  

 

ที่ เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
การคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่
1 บางเขน,ทวีวัฒนา,สาทร 5 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
2 ทุ่งครุ 5 - 6,9 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
3 ราชเทวี,จตุจักร 6,9 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
4 คลองสาน 6,9 - 10 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
5 ลาดพร้าว 9 ม.ค.60 ศาลาวัดสาคร(สุ่น) 
6 พระนคร 9 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
7 ดุสิต 9 - 10 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต ชั้น 4 
8 บางแค 9 - 12 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
9 บางนา,ป้อมปราบศัตรูพ่าย 10 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 

10 บางกะป ิ 11 ม.ค.60 ห้องประชุมโรงเรียนบางกะป ิ
11 หลักสี่,คันนายาว,ห้วยขวาง,พระโขนง 11 - 12 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
12 บางขุนเทียน 16 - 18 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
13 บางกอกใหญ ่ 16 ม.ค.60 หอประชุมโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม 
14 มีนบุรี,ดินแดง 16 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
15 ธนบุรี,สวนหลวง 16 - 17 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
16 ตล่ิงชัน 17 - 18 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
17 บางซ่ือ,ภาษีเจริญ 18 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
18 บึงกุ่ม 18 - 19 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
19 ดอนเมือง,ยานนาวา 19 ม.ค.60 ลานกีฬาชุมชนพลับพลา 
20 วังทองหลาง 19 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
21 พญาไท 23 - 25 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
22 บางกอกน้อย 23 - 24 ม.ค.60 ห้องประชุมบริเวณวัดสุวรรณาราม 
23 วัฒนา 24 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
24 คลองสามวา 24 - 26 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
25 ราษฎร์บูรณะ,สัมพันธวงศ์ 25 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
26 บางพลัด 25 - 27,30 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
27 ปทุมวัน 30 ม.ค.60 โรงเรียนวัดดวงแข 
28 สะพานสูง,บางบอน 30 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
29 บางรัก 31 ม.ค.60 ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 
30 บางคอแหลม 31 ม.ค.60 ห้องประชุมส านักงานเขต ชั้น 9 
31 ประเวศ 31 ม.ค. - 1 ก.พ.60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
32 ลาดกระบัง,คลองเตย 1 ก.พ. 60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
33 จอมทอง 1 - 3 ก.พ. 60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
34 หนองแขม 6 - 9 ก.พ. 60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
35 หนองจอก 6 ก.พ. 60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
36 สายไหม 6 - 7 ก.พ. 60 ห้องประชุมส านักงานเขต 
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กิจกรรม/โครงการในแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

(ไตรมาสที่ 2) 

 

ที ่ แผนงบประมาณ/ผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ

ทั้งส้ิน 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วย 

ด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

1 

  

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน    

การด าเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี 

    63,575,200 14,536,000 49,039,200 จังหวัด/

อ าเภอ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด 

รุ่น/วัน/

คน 

76/1/ 

1,140 

1,770,800 1,770,800 - จังหวัด 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะท างานขับเคล่ือน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

รุ่น/วัน/

คน 

76/1/  

1,064 

1,702,400 1,702,400 - จังหวัด 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี 

รุ่น/วัน/

คน 

878/1/ 

10,536 

11,062,800 11,062,800 - อ าเภอ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะท างานขับเคล่ือน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา 

คณะ/

วัน 

7,784/1 49,039,200 - 49,039,200 อ าเภอ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพ

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

รุ่น/วัน/

คน 

76/2/3,800 12,448,800 - 12,448,800 จังหวัด 

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีกรุงเทพมหานคร 

รุ่น/วัน/

คน 

3/1/774 1,179,600 - 1,179,600 สกส. 

(อนุฯกทม.) 
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แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับร่าง) 
  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  

1. จัดสรรเงินทนุให้แก่สตรแีละองค์กรส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 
2. จัดสรรเงินทนุ ในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มี 
ขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาสตรีในชุมชน 
3. บริหารกองทุนให้มีความมัน่คงตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี 1.1 การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ 
1.2 พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี 
1.3 เพิ่มช่องทางการตลาด 
1.4 การส่ือสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน 

2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 พัฒนาศักยภาพสตรี 
2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี 
2.3 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 

3. เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคล่ือนกองทุนฯ 
3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
3.3 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

 เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งและมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึน้ 

วิสัยทัศน ์

เป้าประสงค ์

พันธกิจ 

สตรีเข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
เข้มแข็งและมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึน้ 
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ทะเบียนรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตัิงานส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 
 1. กลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กลุ่มกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือเล่น เบอร์โต๊ะ เบอร์มือถือ 

1 นางโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์ พี่น้อย 02-1413060 083-0872864 

2 นายฉัตรเทพ จุลวัฒน์ พี่ต้ัม 02-1413076 094-5319889 

3 นางสาวอรพรรณ ทาทอง นก 02-1413080 083-2081706 

4 นางสาวมนกันต์ โล้วเจริญงาม สนู๊ป 02-1413077 090-9702987 

ที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือเล่น เบอร์โต๊ะ เบอร์มือถือ 

1 นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผอ.กาญ - 081-6324922 

2 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พี่หงส์ 02-1413065 091-7515622 

3 นางสาวสมธัญ เล็กเซ้ง พี่น้ า 02-1413076 081-4550337 

ที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือเล่น เบอร์โต๊ะ เบอร์มือถือ 

1 นางธนัสพร ตลอดพงษ์ ผอ.นัส 02-1413068 062-0325145 

2 นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ พี่ปุ้ม 02-1413069 062-7415111 

3 นางสาวณัฏฐ์พิชญา ยะใหม่วงศ์ พี่ตุ๊กตา 02-1413073 081-8776969 

4 นางสาวฟารีด๊ะ ปิริยะ พี่ด๊ะ 02-1413071 061-2148079 

5 นางสาวปวีณา ปัญญามงคล แพท 02-1413063 085-4612262 

6 นางสาวปวีณา ท่าสว่าง โบว ์ 02-1413063 092-2537705 

7 นางสาวสุพัตรา เล้ียงพรหม มิน 02-1413063 080-4651953 

8 นางสาวชนาภัคคา เฉลิมฤทธิชัย บัว 02-1413073 086-5711439 

9 นางสาวจันทร์สุดา เกตุแก้ว ปุ๋ย 02-1413072 091-7349974 

10 นางสาวเมรินทร์ รัชชนะธรรม น้ า 02-1413071 084-9466256 

ที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือเล่น เบอร์โต๊ะ เบอร์มือถือ 

1 นายนพดล ดาวอรุณ ผอ.โต 02-1413056 081-4423815 

2 นางชูวรัตน์ สมแก้ว พี่อ้อย 02-1413056 097-9181157 

3 นางทัศนา พงศ์อร่าม พี่ทัศ 02-1413056 081-7711477 

ที ่ ช่ือ-สกุล ช่ือเล่น เบอร์โต๊ะ เบอร์มือถือ 

1 นางสาวปรียาภรณ์ ตันเงิน แอน 02-1413070 081-3059286 

2 นางชุลี บุดดาเจริญ ชุ 02-1413070 097-1164884 

3 นางสาวณัฐชา ศรีวัฒนพันธุ์ เตย 02-1413067 087-8117891 

4 นายอนุชา สุขส าราญ หนึ่ง 02-1413067 089-2722772 
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ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

เขตพื้นที่กรงุเทพมหานคร 

 ส านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี โดย ส านกังานเลขานกุารคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
กรงุเทพมหานคร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลและรับผิดชอบกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงาน 
สอบถามข้อมูลและช้ีแจงแนวทางในการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  



ส านักงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี                                                                          

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                

5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทนุ งานเครือข่ายสัมพันธ์                

   รายละเอียดเพิ่มเติม  www.womenfund.in.th 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทนุ 02 - 1413073 

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
บรรณาธิการทีป่รึกษา  นายเส่ง  สิงห์โตทอง   
บรรณาธิการ    นางธนัสพร  ตลอดพงษ์  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ 
กองบรรณาธิการ   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ  
     นางสาวสุพัตรา  เล้ียงพรม 
ออกแบบรปูเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล  
     นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 
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การใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งผลการพิจารณาแผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปแล้ว  
เราจะมาแนะน าให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทราบถึง... 

 แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการใช้จ่ายเงินประเภทเงนิทุนหมนุเวียน/เงนิอุดหนุนของกองทนุ  
1. แบบ ส.01 คือ แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุน
หมุนเวียน (เงินกู้) และประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ส าหรับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
2. แบบ ส.02 คือ แบบความเห็นของคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล 
3. แบบ ส.03 คือ แบบความเห็นของอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา   
บทบาทสตรีอ าเภอ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และประเภทเงินอุดหนุน (เงินทุนให้เปล่า) ส าหรับจังหวัด 
4. แบบ ส.04 คือ แบบความเห็นของคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และประเภทเงินอุดหนุน (เงินทุนให้เปล่า) 
5. แบบ กส.3/1 คือ แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส าหรับสมาชิก
ประเภทเงินอุดหนุน ส าหรับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
6. แบบ กส.3/2 คือ แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส าหรับสมาชิก
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
7. แบบ กส.4/1 แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส าหรับ ส านักงาน
เลขานุการ อกส.อ. / อกส.กทม. ประเภทเงินอุดหนุน ส าหรับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
5. แบบ กส.4/2 แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส าหรับ ส านักงาน

เลขานุการ อกส.อ. / อกส.กทม. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับกรุงเทพมหานคร 

 


