ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ควำมเป็ น มำของกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ งำนกองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี ประจ ำปี 2561
กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี กรมการพัฒ นาชุมชน บริห ารกองทุนฯ ภายใต้พระราชบัญ ญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
วัดด้วยการประเมินผลทุน หมุนเวียน จากกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยดาเนินการ และ
มีบริษัทที่ปรึกษาจะเป็นผู้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของทุกกองทุน แผนปฏิบัติงานกองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรี ประจ าปี 2561 เป็ น ส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาท
คณะกรรมการทุนหมุน เวียน ที่กาหนดให้ มีการจัดให้ มีห รือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีบัญชี 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 แผนพัฒ นาสตรีในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและ
นากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีในการจัดทาคาของบประมาณ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของสตรี องค์กรสตรี เครือข่ายสตรี ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศสู่
ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และมั่นคงได้เป็นอย่างดี

2. กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2561
2.1 กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ควำมเป็นมำ
รัฐบาลมีน โยบายจัดตั้งกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ให้ โอนย้ ายกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี มาอยู่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน และนายกรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบเมื่ อ วั นที่
17 ธั น วาคม 2557 ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนด าเนิ น การขอจั ด ตั้ ง กองทุ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั บ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบให้ จัดตั้งกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 255 8
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100 ล้านบาท
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เข้ า กั บ กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
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วัตถุประสงค์
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒ นาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิ จให้แก่สตรีและ
องค์กรของสตรี
2) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม บทบาทและพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี แ ละเครื อ ข่ า ยสตรี
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ
หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้าง
ภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4) เป็ น แหล่ งเงิน ทุน เพื่อสนั บ สนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญ หาและพัฒ นาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1) กาหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการบริห ารกองทุน ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
2) พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
3) ก าหนดข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คล การเงิน การพั ส ดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
4) กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5) แต่งตั้งผู้อานวยการ
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ที่มำ : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 9
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2.2 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2578)
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
มีวิสัยทัศน์ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีเป้ำหมำยสำคัญ จำนวน 6 เป้ำหมำย
ประกอบด้วย
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศ นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดขี องสังคม
2. การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
5. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
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2.4 นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
รัฐบาลไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีจานวน 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒ นาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒ นา
และนวัตกรรม
9. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากร และการสร้างสมดุ ล ระหว่างการอนุ รักษ์ กับ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.5 แผนพัฒนำสตรี ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังและเพิ่มอานาจแก่สตรีไทยทุกกลุ่มและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกันช่วยเหลือและเยียวยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี
2.6 ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 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) คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีอาเภอ
(อกส.อ.) 878 คณะ
5) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต (คณะทางานขับเคลื่อนฯเขต) 50 เขต
6) คณะท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีจังหวัด /กรุงเทพมหานคร (คณะท างาน
ขับเคลื่อนฯจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 77 คณะ
7) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (คณะทางานขับเคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล)
8) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่งทั่วประเทศ (อาสาสมัคร
กองทุนฯ)
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กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ส่วนกลาง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) (8 คน)

ส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.)
(8-12 คน) (ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
(อกส.จ.) (10-12 คน)
(ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม.

สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี (สกส.)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
(9-12 คน)

กลุ่มอำนวยกำร
- งานการเงินและบัญชี
- งานอานวยการและบริหารงานทั่วไป

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
(9-12 คน)(ประธำน อกส.จ.แต่งตั้ง)

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีเขต (9-12 คน)

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)

อำสำสมัครผูป้ ระสำนงำน
กองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน

กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
- งานยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและ
ติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.)
(7-11 คน)(ประธำน คกส.แต่งตั้ง)

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน
- งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
- งานเครือข่ายสัมพันธ์

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.
คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีตำบล/เทศบำล
(7-9 คน) (ประธำน อกส.อ.แต่งตั้ง)

กลุ่มกฎหมำย

(ประธำน อกส. กทม. แต่งตั้ง)
อำสำสมัครผูป้ ระสำนงำนกองทุนฯ
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน
(กรณีตาบล/เทศบาล
มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน
ละ 2-3 คน (ประธานอกส.อ.แต่งตั้ง)
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4. โครงสร้ำงอัตรำกำลังและบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
4.1 โครงสร้ำงสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
(ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
กลุ่มอานวยการ
(28)

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (18)

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
(22)

กลุ่ม
กฎหมาย (9)

ผอ.กลุ่มอานวยการ

ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

ผอ.กลุ่มกฎหมาย

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
และบัญชี

งานอานวยการ
และบริหารทั่วไป

งานยุทธศาสตร์
แผนงาน โครงการ

งานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

งานส่งเสริม
และ
พัฒนา
ศักยภาพ

งาน
เครือข่าย
สัมพันธ์

สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

4.2 อัตรำกำลัง
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่
ไม่มีสถานะเป็นนิติบคุ คลกาหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกาหนด รวมทั้งสิ้น 499 อัตรา
1) สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
- ข้าราชการ (เต็มเวลา)
จานวน 37 อัตรา (ปฏิบัติงานจริง 17 อัตรา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จานวน 9 อัตรา
- ลูกจ้าง (ระดับปริญญาตรี/ปวส.)
จานวน 26 อัตรา
รวมทั้งสิ้น
จานวน 72 อัตรา
2) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จานวน 5 อัตรา
3) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
- ข้าราชการ (บางเวลา)
จานวน 228 อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา)
- พนักงานกองทุนฯ (ระดับปริญญาตรี/ปวส.) จานวน 193 อัตรา (จังหวัดละ 2- 3 อัตรา)
รวมทั้งสิ้น
จานวน 421 อัตรา
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4.3 หน้ำที่ของสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ12
1. เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
2. ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
5. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของกองทุน
6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุน
7. รวบรวมและจัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุน
8. ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามที่ คกส. มอบหมาย
4.4 บทบำทหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. จั ดท าแผนการด าเนิ นงานประจ าปี ซึ่ งอย่ างน้ อย ประกอบด้ วย ผลการด าเนิ นงานของปี ที่ ผ่ านมา
แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแส เงินสด เพื่อนาเสนอ คกส.อนุมัติ
อย่างน้อยหกสิบวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน (ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 20 )
2. อนุ มั ติ สั่ ง จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น ตามแผนการด าเนิ น งานและประมาณการรายจ่ า ยประจ าปี
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ต ามข้ อ 20 ของ ข้ อ บั ง คั บ ฯ คกส. ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ.255 9
(ตามข้อบังคับฯ คกส. ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ข้อ 21)
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4.2 โครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

(พัฒนาการจังหวัด)
หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ
นักวิชาการที่รับผิดชอบ
งานกองทุนฯ (บางเวลา)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สพจ. (บางเวลา)

เจ้าพนักงานธุรการ
(บางเวลา)

นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานกองทุน)

นักวิชาการการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุน)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานกองทุน)

บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
1) พัฒนำกำรจังหวัด มีหน้ำที่ เป็นหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด กากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานกองทุนฯ เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการใน อกส.จ.
ลงนามในหนังสือเสนอประธาน อกส.จ. กากับและจัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อก
ส.จ. ได้รับมอบหมาย
2) หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ
ใน อกส.จ. ลงนามในหนั ง สื อ เสนอพั ฒ นาการจั ง หวั ด ลงนามในเป็ น ผู้ เสนอโครงการในการใช้ จ่ า ยงบบริ ห าร
ลงนามผู้จดบันทึ กการประชุมของ อกส.จ. กากับ ติดตาม การดาเนิน งานกองทุนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. ได้รับมอบหมาย
3) นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ (บำงเวลำ) มีหน้ำที่ เป็นผู้สอบทานหนังสือของสานักงาน
เลขานุการ อกส.จ. ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ประสานการจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีของกองทุน กากับการรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามห้ วงระยะเวลาที่กาหนด ตรวจสอบ
กากับดูแล การบันทึกข้อมูลในระบบ SARA ให้เป็นปัจจุบัน ประสานการดาเนินงานกองทุน กับสานักงานเลขานุการ
อกส.อ./สมาชิ กกองทุ น ที่ ปรึ กษาคณะท างานขั บเคลื่ อนกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี จั งหวั ด ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่ นตามที่
ได้รับมอบหมาย
4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี สพจ. (บำงเวลำ) มีหน้ำที่ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณตรวจสอบระบบบัญชี/ทะเบียนคุมกองทุน ให้คาปรึกษาแก่พนักงานกองทุน ในการจัดทาบัญชีกองทุน
ทะเบียนต่าง ๆ
5) เจ้ำพนักงำนธุรกำร (บำงเวลำ) มีหน้าที่ รับ – ส่งหนังสือ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

10

6) พนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย
1) นักจัดกำรทั่วไป (เต็มเวลำ) มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประสานการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน ประสานการจัดประชุม อกส.จ. (การเตรียมการ/
การจัด ประชุม/พิ มพ์ บัน ทึกการประชุม/การส่งรายงานผลการประชุมต่ อ อกส.จ. ทุ กคน) วางแผนการติดตามการ
ด าเนิ น งานของกองทุ น วิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานของกองทุ น ท าหนั งสื อแจ้ งผลการอนุ มั ติ โครงการให้ ส มาชิ ก
และอกส.อ. พิมพ์สัญญา และหลักฐานอื่นๆ ในระบบ SARA ส่งให้ สนง. เลขานุการ อกส.อ. จัดทาบัตรอ่อนบาร์โค้ด
(ส าหรั บ ลู ก หนี้ เพื่ อ ช าระคื น เงิ น ในรู ป แบบ Bill payment) รายงานผลการด าเนิ น งานประจ าเดื อ น/ไตรมาส
รายงานตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน ให้ สกส. (ผ่านเว็บไซต์ /หนังสือราชการ /Email /OA) สรุปผลการดาเนินงานประจาปี
ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2) นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี (เต็มเวลำ) มีหน้ำที่
- จัดทาบัญชี และทะเบียนคุมต่าง ๆ
บั ญ ชี ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ บั ญ ชี คุ ม เงิ น ฝากธนาคาร ที่ ร องรั บ Bill payment ของ สพจ.
บัญชีคุมเงินฝากคลังกองทุนฯ บัญชีคุมกระทบยอดเงินฝากคลัง / ฝากธนาคาร
ทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมเงินทุนหมุนเวียน ทะเบียนคุม
เงินอุดหนุนทะเบียนคุมงบบริหารตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ (รายโครงการ)
- จัดทาบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของ สนง.เลขานุการ อกส.จ. ที่ได้รับจัดสรร
- รับชาระคืนเงินในระบบ SARA
- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน (ทุกวันในระบบ SARA+บัญชีเงินฝากธนาคาร)
- ออกใบแจ้งหนี้ กรณีมีลูกหนี้ผิดนัด
- ตั้ งเรื่องการโอนเงิน ให้ ส มาชิ ก (ท าหนั งสื อขอเบิ กเงิน ฝากคลั ง (เงิน อุ ด หนุ น /หมุ น เวีย น/
บริหาร (ค่าธรรมเนียม)/ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก/ ทาหนังสือประสานธนาคารเพื่อโอนเงิน
- ตรวจสอบใบส าคั ญ รั บ เงิ น ของสมาชิ ก ที่ ส่ ง คื น เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น กองทุ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
- จั ด ท ารายงานสถานะทางการเงิ น ประจ าเดื อ น + รายงานก ารรั บ -จ่ า ยเงิ น กองทุ น
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหาร/ เงินอุดหนุน/ทุน หมุนเวียน ในระบบ BPM / ระบบ SARA
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3) เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (เต็มเวลำ)
- บันทึกโครงการในระบบ SARA
- งานสารบรรณของสานักงานเลขานุการ อกส.จ.
- รายงานผลการดาเนินงานกองทุนผ่านเว็บไซต์
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บุ ค คล(DPIS)ของพนั ก งานกองทุ น ฯ/อกส.จ. /อกส.อ./คณะขั บ เคลื่ อ น
ทุกระดับ/ อาสาสมัครฯหมู่บ้าน/ชุมชน)
- สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรเสนอพัฒนาการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
- บันทึกสมาชิกประเภทองค์กร ในเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเว็บไซต์
- ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯของจังหวัด
( กรณีจังหวัดใดไม่มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ให้เป็นหน้ำที่ของ นักจัดกำรทั่วไป )
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หน้ำที่ของ สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.
1 .ดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯในจังหวัด
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนฯในจังหวัด
3 .ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนฯในจังหวัด
4. ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น การพั ฒ นาบุ คลากร และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นงานกองทุ นฯในจั งหวั ด
5. รวบรวม จัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด
6. ติดตาม/รายงานผลการดาเนินงานกองทุนฯ ในจังหวัด ให้ สกส และ อกส.จ. ตามกาหนด
7. รวบรวมโครงการที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของ อกส.อ. บั น ทึ ก ในระบบ SARA พร้ อ มเสนอ
คณะทางานขับเคลื่อนจังหวัดกลั่นกรองและเสนอ ต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
8. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันทาการนั บแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
โครงการและจัดทาสัญญาเงินกู้ตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนกรณีไม่ได้รับอนุมัติโครงการภายในสิบห้าวันทาการนับ
แต่วันที่มีมติไม่อนุมัติโครงการ
10. แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินตามจานวนที่ได้รับ อนุมัติแล้ว
จากบัญชีเงินฝากคลัง สพจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ สพจ. ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก
11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก เสนอต่อ
อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA แจ้งกลับสานักงานเลขานุการ อกส.อ./สมาชิก ทราบ
12. ประสานการกาหนดแผนการติ ด ตามและการรายงานผลการด าเนิ น งานกับ อกส.จ./คณะ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินอุดหนุน เพื่อเสนอต่อ อกส.จ.พิจารณาอนุมัติ
14. รายงานผลการอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนมาที่ สกส. เพื่อนาเข้าที่ประชุม คกส.
เพื่อทราบทุกเดือน
15. รายงานผลการติดตามและผลการดาเนินงานตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน แจ้งผลการ
ขึ้นทะเบียนให้ สกส. ทราบของสมาชิกทั้งสองประเภท
17. แจ้งผลการขึ้นทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทองค์กรให้สมาชิกทราบ
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย
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4.3 โครงสร้ำงสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ

(พัฒนาการอาเภอ)
นักวิชาการที่รับผิดชอบ
งานกองทุนฯ (พัฒนากร)

หน้าที่ ของ สานักงานเลขานุการ อกส.อ.

1. กาหนดสถานที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนโครงการเสนอ อกส.อ.
2. จัดประชุม อกส.อ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
3. ประสาน อบต.และเทศบาลในพื้นที่จัดประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีประจาหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ณ ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล /เทศบาล หรือสถานที่
อื่นตามความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
จานวน 7-9 คน
4. รวบรวมโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจาก อกส.อ. ส่งสานักงานเลขานุการ อกส.จ. เพื่อเสนอ อกส.จ.
พิจารณาอนุมัติโครงการ
5. แจ้งผลการพิจารณาที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการนั้นให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกาหนด ถ้า อกส.อ. ไม่ได้รับโครงการที่ได้แก้ไขแล้วให้ถือว่าผู้เสนอ
โครงการไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน
6. แจ้งหนังสือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน (ตามที่ อกส.อ.
แสดงความเห็น) มาสอบถามหรือขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
7. รับและรวบรวมรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากสมาชิก ใบสาคัญรับเงิน ส่ง
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ตามกาหนด
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุน
9. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก ส่งให้
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. เพื่อเสนอต่อ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ
10. ประสานการกาหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานกับ อกส.อ./คณะขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล/อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางที่
อกส.จ./สกส.กาหนด
11. รายงานผลการติดตามและผลการดาเนินงานตามแนวทางที่ สกส.กาหนด
12. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ประกาศรายชื่อสมาชิก แจ้งผลการขึ้น
ทะเบียนให้ สานักงานเลขานุการ อกส.จ.ทราบ
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อกส.จ. มอบหมาย

13

บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีอำเภอ
1) พั ฒ นำกำรอ ำเภอ มี ห น้ ำ ที่ เป็ น เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ กาหนดการประชุม อกส.อ. จัดทาแผนการติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจาปีของอาเภอ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2) นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯของอำเภอ มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ เตรียมการประชุม อกส.อ. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล ประกาศรายชื่อสมาชิ ก รายงานข้อมู ลสมาชิ กให้ ส านั กงานเลขานุการ อกส.จ.
ปฏิบัติหน้าที่อื่น อกส.อ. มอบหมาย
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