
การด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



จัดตั้งตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2555
โดย สลน. และ พม. ด าเนินการในระยะแรก

คกส. มีมตใิห้อธิบดกีรมการพฒันาชุมชนท าหน้าที่เป็น
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีแห่งชาต ิ(มต ิคกส. 25 ต.ค.56)

ภายใต้ระเบียบ สลน. ว่าด้วยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555
ฉบับที ่2 3 และ 4

คสช. มีมตเิม่ือ 29 ก.ค.57 เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี  และส านักงานคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีแห่งชาต ิ(สกพส.) ไปอยู่ที่กรมการพฒันาชุมชน

ครม. มมีติเม่ือ 23 ม.ิย.58 ให้จัดตั้งกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี ในกรมการพฒันาชุมชน

ให้ สกพส. อยู่ในกรมการพฒันาชุมชน 
(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ฉบับที ่4 พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 16 ต.ค.58)

กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ 2559 (100 ล้านบาท)

กรมฯ เสนอขอควบรวมกองทุนฯ 
ต่อกระทรวงการคลงั (5 พ.ย.58)

มผีล 1 พ.ค.59

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
โดย สลน. (สกพส.)

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
โดย พช. (สกส.)

มติ ครม. 
12 เม.ย.59
ให้ควบรวม
กองทุน

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
กรมการพฒันาชุมชน

ความเป็นมา

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

วตัถุประสงค์กองทุนฯ

1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบีย้ต า่  ในการสร้างโอกาสให้
สตรีเข้าถงึแหล่งเงนิทุนส าหรับการลงทุนเพ่ือพฒันาอาชีพ  สร้าง
งาน  สร้างรายได้  หรือเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกจิ
ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี   

2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสริมบทบาทและพฒันาศักยภาพ
สตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวงัดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี  
การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของสตรี  น าไปสู่การสร้าง
สวสัดภิาพ  หรือสวสัดกิารเพ่ือคุ้มครองและพทิกัษ์สิทธิของสตรี
และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ  ในสังคม   ต่อ



4. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ  ทีเ่ป็นการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาสตรีตามที่คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

วตัถุประสงค์กองทุนฯ

3. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสริม  สนับสนุนการจดักจิกรรม
ในการพฒันาบทบาทสตรี  การสร้างภาวะผู้น า  การพฒันาองค์
ความรู้  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางด้านสังคมให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
และหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง

พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558

ข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไข เกี่ยวกบั
การใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน
และประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไข เกีย่วกับ
คุณสมบตัิการเป็นสมาชิก การขอขึน้ทะเบยีนเป็น

สมาชิก และการพ้นจากการเป็นสมาชิกของ
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
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2



กลไกการขบัเคล่ือนกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
กรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มอ านวยการ

ส ำนกังำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน

พฒันำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร

ส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำร
กองทุนพฒันำบทบำทสตรีระดบัจงัหวดั

งำนกำรเงิน
และบญัชี

งำนยทุธศำสตร์
แผนงำนและโครงกำร

งำนพฒันำระบบ
เทคโนโลยี

งำนเครือข่ำย
สัมพนัธ์

งำนส่งเสริมและ
พฒันำศกัยภำพ

ผูอ้  ำนวยกำร
ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี

งำนอ ำนวยกำร
และบริหำรทัว่ไป

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พฒันำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พฒันำบทบำทสตรีระดบัจงัหวดั

กลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน กลุ่มกฎหมาย

คณะอนุกรรมกำรกลัน่กรองและติดตำมกำร
ด ำเนินงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรีอ ำเภอ

ส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลัน่กรองและติดตำม
กำรด ำเนินงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรีอ ำเภอ



คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.)

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตาม
การด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

(อกส.อ.)

คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั 

(อกส.จ.)

ส านักงานกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี (สกส.)

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

กลไกการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.)

อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน
(ประธานกรรมการ)

รองอธิบดกีรมการพฒันาชุมชนทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้ก ากบัดูแลงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

(รองประธานกรรมการ)

ผู้แทน
กระทรวงการคลงั

(กรรมการ)

ผู้แทนส านัก
งบประมาณ
(กรรมการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 คน 

(กรรมการ)

ผู้อ านวยการ สกส.
(กรรมการและ
เลขานุการ)



กลไกการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) ( 8 คน)

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.)(8-12 คน) (ประธาน คกส. แต่งตั้ง)

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

คณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร (9-12 คน)(ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

คณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเขต 
(9-12 คน) (ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน
(ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

กลุ่มอ านวยการ
- งานการเงินและบัญชี - งานอ านวยการและบริหารทัว่ไป

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
- งานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ - งานพฒันาระบบเทคโนโลยี

กลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน
- งานส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ - งานเครือข่ายสัมพนัธ์

กลุ่มกฎหมาย

ส่วนกลาง

ส านักงานเลขานุการ อกส.กทม.



กลไกการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) ( 8 คน)

ส่วนภูมภิาค คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั 
(อกส.จ.) (10 -12 คน) (ประธาน คกส. แต่งตั้ง)

คณะท างานขบัเคล่ือน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั
(9-12 คน) (ประธาน อกส.จ. แต่งตั้ง) คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการด าเนินงาน

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ   
(อกส.อ.) (7-11 คน) (ประธาน คกส. แต่งตั้ง)

คณะท างานขบัเคล่ือน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล

(7-9 คน) (ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง)

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 คน (กรณตี าบล/เทศบาล

มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถงึ 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลือกเพิม่
เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 2-3 คน (ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง)

ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.

ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.)

1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางใน
การบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

2. พจิารณาอนุมตัแิผนการด าเนินงานประจ าปี
3. ก าหนดข้อบังคบัเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล
การเงนิ  การพสัดุ  ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์หรือสวสัดกิารต่างๆ  ของบุคลากร
กองทุน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก าหนด

อ านาจหน้าที่

ต่อ



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.)

4. ก ากบัดูแลการบริหารจัดการ และตดิตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน

5. แต่งตั้งผู้อ านวยการ
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพจิารณาหรือ
ปฏิบัติงานตามทีค่ณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อ านาจหน้าที่



คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั (อกส.จ.)

1. ผู้ว่าราชการจังหวดั หรือรองผู้ว่าราชการจังหวดัทีไ่ด้รับมอบหมาย 
เป็นประธานอนุกรรมการ

2. อนุกรรมการ ประกอบด้วย 1) ปลดัจังหวดั  2) คลงัจังหวดั 
3) พฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวดั 4) เกษตรจังหวัด
5) ประธานกรรมการพฒันาสตรีฯ  และ  6) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกนิ 3 คน 
ซ่ึงประธาน อกส.จ.แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของอธิบดี
กรมการพฒันาชุมชน 

3. พฒันาการจังหวดั    เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
4. หัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัทีรั่บผดิชอบงาน
กองทุนฯ  เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

องค์ประกอบ



คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั (อกส.จ.)

1. บริหารงานกองทุน ก ากบั ดูแล และตดิตามการด าเนินงานกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั

2. จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ
ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั

3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอนุมัติ

4. พจิารณาอนุมัตโิครงการทีส่มาชิกขอรับการสนับสนุนโครงการ
ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและโครงการประเภทเงนิอุดหนุน

5. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนและ
สมาชิกในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั

อ านาจหน้าที่

ต่อ



คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั (อกส.จ.)

6. แต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั
7. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั และคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง
และติดตามการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

8. แต่งตั้งคณะท างานอ่ืน เพ่ือปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดที่
เกีย่วข้องกบักองทุน

9. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในเขตพืน้ทีจั่งหวัด
10. ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามข้อบังคบั หรือตามที่

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมอบหมาย

อ านาจหน้าที่



คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.)

1. นายอ าเภอ                                  ประธานอนุกรรมการ
2. ท้องถ่ินอ าเภอ                             อนุกรรมการ
3. เกษตรอ าเภอ                               อนุกรรมการ
4. ประธานกรรมการสตรีอ าเภอ     อนุกรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกนิ 5 คน          อนุกรรมการ
ซ่ึงประธาน อกส.จ.แต่งตั้ง

6. พฒันาการอ าเภอ                        อนุกรรมการและเลขานุการ
7. นักวชิาการพฒันาชุมชน ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ

ทีรั่บผดิชอบงานกองทุนฯ        อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

องค์ประกอบ



คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.)

1. ก ากบั ดูแล ติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุน และประสาน การด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ

2. จัดท าแผนการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ
3. ตรวจสอบ กลัน่กรอง และให้ความเห็นชอบโครงการทีส่มาชิกขอรับ

การสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวยีน และโครงการ
ประเภทเงินอุดหนุน

4. แต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบลและ
คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเทศบาล

อ านาจหน้าที่



คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.)

5. แต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
หมู่บ้านหรือชุมชน

6. แต่งตั้งคณะท างานอ่ืน เพ่ือปฏิบัติงานอย่างหน่ึงอย่างใดที่เกีย่วข้อง
กบักองทุน

7. รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา และอุปสรรค เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั
(อกส.จ.)

8. ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั
มอบหมาย

อ านาจหน้าที่



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ต าบล

1. เป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี   
2. เป็นผู้มจีิตอาสา
3. ไม่เป็นผู้มปีระวตัเิส่ือมเสียและขาดวนัิยทางการเงนิ
วาระการด ารงต าแหน่ง : 4 ปี
(อาจได้รับแต่งตั้งอกีได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อ
กนัเกนิสองวาระไม่ได้) เหมือนผู้ทรงฯ

คุณสมบัติ

ต่อ



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ต าบล

1. ประชาสัมพนัธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุน
2. ให้ค าปรึกษาในการเขยีนโครงการในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. เป็นผู้ประสานงานการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาท
สตรี ระหว่างสมาชิกกบัคณะท างานขบัเคล่ือนฯทุกระดบั /
อกส.อ./ อกส.จ. / คกส. และหน่วยงานภาครัฐ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

อ านาจหน้าที่

ต่อ



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ต าบล

หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแบ่งเขตพืน้ทีต่ามเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    (หมู่บ้านละ 1 – 3 คน) โดย

คดัเลือก อาสาสมัครผู้ประสานงานฯหมู่บ้าน
โดย พฒันากร + กรรมการหมู่บ้าน ประชุมสมาชิกกองทุน
ในหมู่บ้าน คดัเลือก หมู่บ้านละ 1 คน 
( ยกเว้น ต าบลทีมี่หมู่บ้านไม่ถึง  7 หมู่บ้าน 

คดัเลือกเพิม่ หมู่บ้าน ละ 1 คน เป็น 2-3 คน )
ประธาน อกส.อ.  : แต่งตั้ง
สนง.เลขานุการ อกส.จ. : บันทกึประวตัิใน DPIS

วธีิคดัเลือก

ต่อ



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ต าบล

ชุมชน คือ ชุมชน/หมู่บ้าน แบ่งเขตพืน้ทีต่ามเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ เขตพืน้ที่พเิศษ (เมืองพทัยา) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล

คดัเลือก อาสาสมัครผู้ประสานงานฯชุมชน
โดย  ผู้น าชุมชนร่วมกบัผู้ใหญ่บ้าน(ถ้ามี) ประชุมสมาชิกกองทุน ใน      

ชุมชนคดัเลือก ชุมชนละ 1 คน 
(ยกเว้น เทศบาลทีมี่ชุมชนไม่ถึง 7 ชุมชน  คดัเลือกเพิม่
ชุมชน ละ 1 คน เป็น 2-3 คน )
ประธาน อกส.อ. : แต่งตั้ง
สนง.เลขานุการ อกส.จ.  : บันทกึประวัติใน DPIS

วธีิคดัเลือก



คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล

ที่มา : มาจากอาสาสมัครผู้ประสานงานฯ หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน 
(ยกเว้นมีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง  7 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
คดัเลือกกนัเองให้เหลือต าบล/เทศบาล ละ  7-9 คน  
(คดัเลือกในต าแหน่ง หัวหน้าคณะท างาน /คณะท างาน/  คณะท างานและเลขานุการ)

โดยมี : พฒันากรรับผดิชอบต าบล/เทศบาล
เป็นทีป่รึกษา

โครงสร้าง (7-9 คน) :
- หัวหน้าคณะท างาน
- คณะท างาน
- คณะท างานและเลขานุการ

องค์ประกอบ

ต่อ



คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ย่ืนขอกู้ยืมเงิน เบื้องต้น
(2) ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจกบัสมาชิกและประชาชนในพืน้ที่เกีย่วกบักองทุน
(3) ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก
(4) ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน และสมาชิกในเขต

พืน้ที่ต าบล/เทศบาล 
(5) ตดิตามการด าเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพืน้ทีต่ าบล/เทศบาล
(6) รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา และอุปสรรค 
(7) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคบั หรือตามที่ คกส.  อกส.จ.  อกส.อ. มอบหมาย

อ านาจหน้าที่

ต่อ



คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล

1. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. ประสาน อบต.และเทศบาล
ในพืน้ที ่จัดประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีประจ าหมู่บ้าน/ชุมชนทีไ่ด้รับ
คดัเลือก ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล เพ่ือ
คดัเลือกคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล จ านวน 7-9 คน 

2. ประธาน อกส.อ.  : แต่งตั้ง
3. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  : บันทึกประวัติใน DPIS           

วาระการด ารงต าแหน่ง : 4 ปี (อาจได้รับแต่งตั้งอกีได้แต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้) เหมือนผู้ทรงฯ

การคดัเลือก



คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั

ที่มา : มาจากประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ต าบล/เทศบาล คดัเลือกตวัแทนอ าเภอละ 1-3 คน มาคัดเลือกกนัเอง 9-11 คน

โดยมี : นักวชิาการพฒันาชุมชน ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดั
ทีรั่บผดิชอบงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เป็นทีป่รึกษา  

โครงสร้าง (9 – 12 คน) :
- หัวหน้าคณะท างาน
- คณะท างาน
- คณะท างานและเลขานุการ
- มพีนักงานกองทุนฯจังหวดั 1 คน(นักจัดการทัว่ไป) เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

ต่อ



คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั

(1) พจิารณาให้ความเห็นชอบกลัน่กรองโครงการของสมาชิกที่ย่ืนขอกู้ยืมเงิน
เพ่ือเสนอ อกส.จ.

(2) ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจกบัสมาชิกและประชาชนในพืน้ที่เกีย่วกบั
การด าเนินงานกองทุน

(3) ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาสมาชิก
(4) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนและสมาชิก

ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั
(5) ตดิตามการด าเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั
(6) รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ของสมาชิก ต่อ อกส.จ.
(7) ปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคบั หรือตามที ่คกส. อกส.จ. มอบหมาย

อ านาจหน้าที่

ต่อ



คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั

1. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดประชุมประธานคณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาท 
สตรีต าบล/เทศบาล คดัเลือกตัวแทนอ าเภอ ๆ ละ 1 คน 
(ยกเว้นจังหวดัทีม่อี าเภอไม่ถึง 9 อ าเภอ ให้คดัเลือกตัวแทนอ าเภอละ 2 คน 
ส าหรับจังหวดัทีม่ ี3 อ าเภอ ให้คดัเลือกอ าเภอละ 3 คน ) เสนอช่ือให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.

2.  ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. จัดประชุมตัวแทนอ าเภอ ๆละ 1-3 คน เพ่ือคดัเลือกคณะท างาน
ขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั  9-11 คน (ตัวแทนโซน) 
และให้คณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั คดัเลือกกนัเองในต าแหน่ง 
หัวหน้าคณะท างาน คณะท างาน และคณะท างานและเลขานุการ

3.  สพจ. มอบหมายให้พนักงานกองทุนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 
(ต าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไป) เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

4. ประธาน อกส.จ.  :  แต่งตั้ง
5. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทกึประวตัิใน DPIS           
วาระการด ารงต าแหน่ง : 4 ปี (อาจได้รับแต่งตั้งอกีได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้) เหมือนผู้ทรงฯ

การคัดเลือก



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั

ประกอบด้วย
1. พฒันาการจังหวดั  เป็นหัวหน้าส านักงาน
2. หัวหน้ากลุ่มงานทีรั่บผดิชอบกองทุน  (ปฏิบัติหน้าทีบ่างเวลา)
3. นักวชิาการพฒันาชุมชนทีรั่บผดิชอบงานกองทุน (ปฏิบัติหน้าที่บางเวลา)
4. เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี สพจ. (ปฏิบัติหน้าทีบ่างเวลา)
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติหน้าทีบ่างเวลา)
6. พนักงานกองทุน  2-3 คน    (ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา)
- ต าแหน่ง นักจัดการทัว่ไป 
- ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีบั่นทกึข้อมูล

โครงสร้าง



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั

บทบาทหน้าที่

1. ด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯในจังหวดั
2. ศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วกบั การด าเนินงานของกองทุนฯ
ในจังหวดั

3. ด าเนินการและประสานงานกบัส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองค์กรต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานของกองทุนฯในจังหวดั

4.  ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาบุคลากร และผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงาน
กองทุนฯในจังหวดั

5.  รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุนฯ ในจังหวดั
6.  ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงานกองทุนฯ  ในจังหวดั ให้ สกส และ 

อกส.จ. ตามก าหนด

ต่อ



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั

บทบาทหน้าที่

7.  รวบรวมโครงการทีผ่่านความเห็นชอบของ  อกส.อ. บันทกึในระบบ SARA พร้อมเสนอ
คณะท างานขบัเคล่ือนจังหวดักลัน่กรองและเสนอ   ต่อ อกส.จ. เพ่ือพจิารณาอนุมตัิโครงการ 

8.  แจ้งผลการพจิารณาอนุมตัิโครงการให้สมาชิก  ทราบภายในสิบห้าวนัท าการนับแต่
วนัทีไ่ด้รับอนุมตัโิครงการ และจัดท าสัญญาเงนิกู้ตามแนวทางที ่สกส.ก าหนด 

9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุน กรณไีม่ได้รับอนุมตัิโครงการภายใน
สิบห้าวนัท าการนับแต่วนัทีม่มีติไม่อนุมตัิโครงการ

10. แจ้งส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัด าเนินการ เบกิจ่ายและโอนเงนิตามจ านวนทีไ่ด้รับ
อนุมตัิแล้วจากบญัชีเงนิฝากคลงั สพจ. โอนเข้าบญัชีเงนิฝาก ธนาคารประเภทออมทรัพย์
ของ สพจ. ก่อนโอนเงนิเข้าบญัชีสมาชิก

11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงาน โครงการของเงนิทุนหมุนเวยีนของ
สมาชิก เสนอต่อ อกส.จ. พจิารณาอนุมตัิ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA
แจ้งกลบัส านักงานเลขานุการ อกส.อ./ สมาชิก ทราบ

ต่อ



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั

บทบาทหน้าที่

12. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกบั อกส.จ./
คณะขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวัด ตามแนวทางที่ สกส.ก าหนด  

13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุนประเภทเงนิอุดหนุน เพ่ือเสนอต่อ อกส.จ.
พจิารณาอนุมติั

14. รายงานผลการอนุมตัิโครงการทุนหมุนเวยีน/เงนิอุดหนุนมาที่ สกส. 
เพ่ือน าเข้าที่ประชุม คกส. เพ่ือทราบทุกเดือน

15. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตาม แนวทางที่ สกส.ก าหนด
16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายช่ือสมาชิกท่ีขึน้ทะเบียน  

แจ้งผลการขึน้ทะเบียนให้  สกส.  ทราบของสมาชิกทั้งสองประเภท
17. แจ้งผลการขึน้ทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิก ของสมาชิกประเภทองค์กร

ให้สมาชิกทราบ
18.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

ประกอบด้วย
1. พฒันาการอ าเภอ เป็นหัวหน้าส านักงาน
2. นักวชิาการพฒันาชุมชนทีรั่บผดิชอบงานกองทุน 

โครงสร้าง



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

บทบาทหน้าที่

1. ก าหนดสถานทีย่ื่นแบบขอรับการสนับสนุนโครงการเสนอ อกส.อ. 
2. จัดประชุม อกส.อ. เพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 
3. ประสาน อบต.และเทศบาลในพืน้ทีจ่ัดประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานการ
ด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีประจ าหมู่บ้าน/ชุมชนทีไ่ด้รับคดัเลือก 
ณ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล เพ่ือคดัเลือกคณะท างาน
ขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล  จ านวน 7-9 คน

4. รวบรวมโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจาก อกส.อ.   
ส่งส านักงานเลขานุการ อกส.จ. เพ่ือเสนอ อกส.จ.  พจิารณาอนุมตัโิครงการ

ต่อ



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

บทบาทหน้าที่

5.  แจ้งผลการพจิารณาท่ีไม่ผ่านการพจิารณาให้ผู้เสนอ โครงการน้ันให้ปรับปรุง
แก้ไขโครงการภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง เม่ือพ้นก าหนด ถ้า อกส.อ. 
ไม่ได้รับโครงการที่ได้แก้ไขแล้วให้ถือว่าผู้เสนอโครงการไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน

6. แจ้งหนังสือเชิญบุคคลท่ีเกีย่วข้องหรือสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงนิจากกองทุน 
(ตามที่ อกส.อ. แสดงความเห็น) มาสอบถามหรือขอให้ส่งเอกสารเพ่ือประกอบการ
พจิารณาเพิม่เติม

7. รับและรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจากสมาชิก 
ใบส าคญัรับเงนิ ส่งส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ตามก าหนด 

8. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานกองทุน

ต่อ



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

บทบาทหน้าที่

9. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงาน โครงการของเงนิทุนหมุนเวยีนของ
สมาชิก ส่งให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. เพ่ือเสนอต่อ อกส.จ.  พจิารณาอนุมัติ

10. ประสานการก าหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานกบั อกส.อ./
คณะขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/ เทศบาล/อาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางที่ อกส.จ./สกส.ก าหนด 

11. รายงานผลการติดตามและผลการด าเนินงานตาม แนวทางท่ี สกส.ก าหนด
12. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ประกาศรายช่ือสมาชิก

แจ้งผลการขึน้ ทะเบียนให้ ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.ทราบ
13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ อกส.จ. มอบหมาย



ส ำนกังำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชมุชน


