
แนวทางการดาํเนินงาน 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

โดย :   เส่ง  สิงห์โตทอง 

 ผอ.สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ประเด็นการนําเสนอ 

1 ความเป็นมา/วตัถุประสงค์ 

ข้อบังคบั และหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 

4 กลไกการขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

3 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

2 พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน  

พ.ศ. 2558 



ส่วนที ่1 

ความเป็นมา/วตัถุประสงค์ 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



จัดตั้งตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2555  

โดย สลน. และ พม. ดาํเนินการในระยะแรก 

คกส. มีมตใิห้อธิบดกีรมการพฒันาชุมชนทําหน้าที่เป็น

ผู้อาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพฒันา 

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

ภายใต้ระเบียบ สลน. ว่าด้วยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 

ฉบับที ่2 3 และ 4 

คสช. มีมตเิมื่อ 29 ก.ค.57 เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี  และสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีแห่งชาต ิ(สกพส.) ไปอยู่ที่กรมการพฒันาชุมชน 

ครม. มมีติเมือ่ 23 ม.ิย.58 ให้จัดตั้งกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี ในกรมการพฒันาชุมชน 

ให้ สกพส. อยู่ในกรมการพฒันาชุมชน  

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 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 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

วตัถุประสงค์ 

   1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบีย้ตํา่  ในการสร้างโอกาสให้

สตรีเข้าถงึแหล่งเงนิทุนสําหรับการลงทุนเพือ่พฒันาอาชีพ  สร้าง

งาน  สร้างรายได้  หรือเสริมสร้างความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกจิ

ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี    

   2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพือ่การส่งเสริมบทบาทและพฒันาศักยภาพ

สตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวงัดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี  

การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของสตรี  นําไปสู่การสร้าง

สวสัดภิาพ  หรือสวสัดกิารเพือ่คุ้มครองและพทิกัษ์สิทธิของสตรี

และผู้ด้อยโอกาสอืน่ๆ  ในสังคม    ต่อ 



4. เป็นแหล่งเงนิทุนเพือ่สนับสนุนโครงการอืน่ๆ  ทีเ่ป็นการแก้ไข 

   ปัญหาและพฒันาสตรีตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

วตัถุประสงค์ 

3. เป็นแหล่งเงนิทุนเพือ่การส่งเสริม  สนับสนุนการจดักจิกรรม 

   ในการพฒันาบทบาทสตรี  การสร้างภาวะผู้นํา  การพฒันาองค์ 

   ความรู้  เพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ทางด้านสังคมให้แก่สตรี 

   และองค์กรของสตรี 



ส่วนที ่2 

พระราชบัญญัติ  

ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน  

พ.ศ. 2558 
สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั  

และหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 

พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 

ข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

ว่าด้วยการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเงือ่นไข เกีย่วกบั

การใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน

และประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเงือ่นไข เกีย่วกบั

คุณสมบตัิการเป็นสมาชิก การขอขึน้ทะเบยีนเป็น

สมาชิก และการพ้นจากการเป็นสมาชิกของ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

1 

2 



พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน  พ.ศ. 2558 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ทุนหมุนเวยีนใดทีม่ีกฎหมายกาํหนดบทบญัญตัใินเร่ือง

ใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้การดาํเนินงานของทุน

หมุนเวยีนน้ันเป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนดเว้นแต่ใน

กรณทีีก่ฎหมายมิได้บัญญตัไิว้ให้นําบทบัญญตัแิห่ง

พระราชบัญญตันีิม้าใช้บังคบั 

มาตรา 

5 

การดาํเนินงานกองทุนอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน  พ.ศ. 2558 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวยีน    

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวยีน  ( 8 คน )   

โดย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เป็นประธาน  

      มีอธิบดกีรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 
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 - ปลดักระทรวงการคลงั              เป็นรองประธาน 

 - ผอ.สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิฯ   

   ผู้ว่าการ ธ. แห่งประเทศไทย      เป็นกรรมการ   

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  3  คน (ครม. แต่งตั้ง) 

 - ข้าราชการกรมบัญชีกลางทีอ่ธิบดีฯแต่งตั้ง  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



ให้หน่วยงานของรัฐทีม่ทุีนหมุนเวยีนทีไ่ม่มสีถานะ

เป็นนิตบุิคคลกาํหนดโครงสร้างการบริหารทุน

หมุนเวยีนเพือ่รองรับการดาํเนินงานด้านต่างๆ  

ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางทีค่ณะกรรมการ

ประกาศกาํหนด 

มาตรา 

16 

โครงสร้างการบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



     ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวยีนทีไ่ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

จัดทาํแผนการดําเนินงานประจําปี   

      -เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบริหารพจิารณาอนุมัติ 

อย่างน้อยหกสิบวนัก่อนวนัเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี   

      -และให้ส่งกระทรวงการคลงัอย่างน้อยสามสิบวนัก่อนวนั

เร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปีเพือ่ใช้ประกอบการกาํกบัดูแล  การบริหาร

ทุนหมุนเวยีนและติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน 

มาตรา 

17 

การจดัทาํแผนการดาํเนินงานประจาํปี 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



ทุนหมุนเวยีนให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีนคณะหน่ึง  

ประกอบด้วย 

   1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีมี่ทุนหมุนเวยีน            เป็นประธาน 

   2. ผู้แทนกระทรวงการคลงั  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   

       และผู้แทนหน่วยงาน                                   เป็นกรรมการ 

   3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกนิ  3  คน       เป็นกรรมการ 

    (ประธานกรรมการแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั) 

   4. ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน                       เป็นกรรมการและเลขาฯ 

มาตรา 

18 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีน 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีน 

1. กาํหนดนโยบาย  กาํกบัดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการ  

    ดําเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน 

2. กาํหนดข้อบังคบัว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพสัดุ   

   ตลอดจนการกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการต่างๆ  

   ของผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน  และลูกจ้างให้สอดคล้องกบั 

   มาตรฐานทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

3. พจิารณาอนุมัติแผนการดาํเนินงานประจําปี 

4. แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวยีน 

มาตรา 

21 

(มาตรา 22) มีอาํนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการ

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

    ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหาร 

ทุนหมุนเวยีนทาํหน้าทีบ่ริหารทุนหมุนเวยีน 

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน 

มาตรา 

24 

ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน และลูกจ้าง 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน และลูกจ้าง 

       กรณทีีผู้่บริหารทุนหมุนเวยีนมใิช่เจ้าหน้าทีใ่น

หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวยีน ให้การดาํรงตาํแหน่ง 

การพ้นจากตาํแหน่ง และเงือ่นไขการจ้างเป็นไปตาม

ข้อบังคบัทีค่ณะกรรมการบริหารกาํหนด 

มาตรา 

25 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน และลูกจ้าง 

    การกาํหนดตาํแหน่ง คุณสมบัตขิองตาํแหน่ง     

    อตัราเงนิเดอืน  ค่าตอบแทน  อาํนาจหน้าที ่   

    ระยะเวลาการจ้าง  การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน   

    และการเลกิจ้างพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตาม 

    ข้อบังคบัทีค่ณะกรรมการบริหารกาํหนด 

มาตรา 

26 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

  ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซ่ึงระบบ

บัญชีทีเ่หมาะสมเพือ่ให้สามารถจัดรายงานการเงนิ  

แสดงฐานะทางการเงนิ  และผลการดาํเนินงานของ

ทุนหมุนเวยีนได้อย่างถูกต้องตามหลกัการบัญชีที่

รับรองโดยทัว่ไป 

มาตรา 

27 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

การบัญชีและการตรวจสอบ 

   ให้คณะกรรมการบริหารจัดทาํรายงานการเงนิ

ของทุนหมุนเวยีนส่งผู้สอบบัญชีภายใน 60 วนันับ

แต่ส้ินปีบัญชี 

มาตรา 

28 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



การบัญชีและการตรวจสอบ 

    ให้ สตง. หรือบุคคลที ่สตง. ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชี

ของทุนหมุนเวยีน  และให้ทาํการตรวจสอบรับรองบัญชีและ

การเงนิทุกประเภทของทุนหมุนเวยีนทุกรอบปีบัญชี                   

ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวยีนทาํรายงานการสอบบัญชีเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารภายใน 150 วนันับแต่วนัส้ินปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการนําส่งรายงานการเงนิพร้อมด้วยรายงานการสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลงัภายใน 30 วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี      

มาตรา 

29 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

      ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่

ประเมินผลการดาํเนินงานทุน

หมุนเวยีนเป็นประจําทุกปี 

มาตรา 

31 

การประเมินผล 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

คณะกรรมการมอีาํนาจรวมหรือยุบเลกิทุนหมุนเวยีน

ได้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดใน พ.ร.บ. โดยได้รับ

อนุมตัจิากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 

38 
การรวมหรือยกเลกิทุนหมุนเวยีน 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

การรวมหรือยกเลกิทุนหมุนเวยีน 

       การรวมทุนหมุนเวยีน ให้กระทาํได้เมื่อทุนหมุนเวยีนทีจ่ะ

รวมกนัน้ันมีวตัถุประสงค์เดยีวกนัหรือสามารถดาํเนินการ

ร่วมกนัได้  และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวตัถุประสงค์เกนิ

กว่าวตัถุประสงค์เดมิของทุนหมุนเวยีนทีนํ่ามารวมกนัน้ัน 

       การรวมทุนหมุนเวยีนอาจเป็นการรวมกบัทุนหมุนเวยีน

ในทุนหมุนเวยีนหน่ึงหรือรวมกนัเป็นทุนหมุนเวยีนใหม่กไ็ด้ 

มาตรา 

39 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



     เมื่อคณะรัฐมนตรีมมีตอินุมตัใิห้รวมทุนหมุนเวยีนใด   

ให้มีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน  หนีสิ้น  ภาระผูกพนั  สิทธิ  

หน้าที ่ พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวยีนเดมิไปเป็นทุน

หมุนเวยีนทีค่งอยู่ภายหลงัการรวมทุนหมุนเวยีนหรือของ

ทุนหมุนเวยีนใหม่  เว้นแต่ในกรณทีีทุ่นหมุนเวยีนใดจดัตั้ง

ขึน้โดยกฎหมายเฉพาะ  ให้ดาํเนินการยกเลกิหรือแก้ไข

เพิม่เตมิกฎหมายเพือ่รวมทุนหมุนเวยีนน้ัน 

มาตรา 

42 
การรวมหรือยกเลกิทุนหมุนเวยีน (ต่อ) 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

   ในระหว่างทีไ่ม่มีข้อบังคบั  ประกาศ  และหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัทุนหมุนเวยีนตาม พ.ร.บ. ให้นํากฎ  ข้อบังคบั  

ประกาศ  ระเบียบ  และหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัทุนหมุนเวยีน 

ซ่ึงใช้บังคบัอยู่ในวนัที ่พ.ร.บ. ใช้บังคบั  มาใช้บงัคบัไป 

พลางก่อน  เท่าทีไ่ม่ขดัหรือแย้งกบั พ.ร.บ. จนกว่าจะได้ 

ออกข้อบังคบั  ประกาศ  และหลกัเกณฑ์เกีย่วกบั 

ทุนหมุนเวยีนตาม พ.ร.บ. ซ่ึงต้องดาํเนินการภายในเวลา 

ไม่เกนิ 2 ปีนับแต่วนัที ่พ.ร.บ. ใช้บังคบั 

มาตรา 

45 บทเฉพาะกาล 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

บทเฉพาะกาล 

ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน  และลูกจ้าง

ตามสัญญาจ้างซ่ึงปฏิบัตหิน้าทีอ่ยู่ใน พ.ร.บ.  

ใช้บังคบั  ปฏิบัตหิน้าทีต่่อไปได้จนกว่า 

สัญญาจ้างจะส้ินสุด 

มาตรา 

47 

สรุปสาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ส่วนที ่3 ข้อบังคบั และหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
- ข้อบงัคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร    

  กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

- หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข เกีย่วกบัคุณสมบตักิารเป็นสมาชิกการขอ 

  ขึน้ทะเบยีนเป็นสมาชิก และการพ้นจากกการเป็นสมาชิกของกองทุนพฒันา    

  บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

- หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข เกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุน 

  หมุนเวยีน และประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

 

 



ข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ว่าด้วยการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
6 หมวด 29 ข้อ ประกาศ ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2559 (มีผลบงัคบัใช้ต้ังแต่วันประกาศ) 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



วตัถุประสงค์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบีย้ตํ่า  ในการสร้างโอกาสให้สตรี  

    เข้าถึงแหล่งเงนิทุนสําหรับการลงทุนเพือ่พฒันาอาชีพ  สร้างงาน   

    สร้างรายได้  หรือ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกจิ 

    ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพือ่การส่งเสริมบทบาทและพฒันาศักยภาพสตรี 

     และ เครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี   

     การส่งเสริมและ พฒันาคุณภาพชีวติของสตรี  นําไปสู่การสร้าง 

     สวสัดภิาพ  หรือสวสัดกิารเพือ่คุ้มครองและพทิักษ์สิทธิของสตรี 

     ดูแลผู้ด้อยโอกาสอืน่ๆ  ในสังคม 

ข้อ 5 

หมวด 1  การบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ต่อ 



วตัถุประสงค์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

3. เป็นแห่งเงินทุนเพือ่การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกจิกรรม 

    ในการพฒันาบทบาทสตรี  การสร้างภาวะผู้นํา  การพฒันา 

    องค์ความรู้  เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคม 

    ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

 4. เป็นแหล่งเงินทุนเพือ่สนับสนุนโครงการอืน่ๆ   

     ทีเ่ป็นการแก้ไขปัญหาและพฒันาสตรีตามทีค่ณะกรรมการ 

     พจิารณาเห็นสมควร 

ข้อ 5 

หมวด 1  การบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



 เงนิและทรัพย์สินกองทุน 

   1. เงนิทุนประเดมิที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

   2. เงนิอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย  

       ประจําปี 

   3. เงนิหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากกองทุนพฒันา 

      บทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

      ตามมต ิครม. เมือ่วนัที่ 12 เมษายน 2559  

      เร่ืองขออนุมตัคิวบรวมทุนหมุนเวยีน  

      (กองทุนพฒันาบทบาทสตรี)  

ข้อ 6 

หมวด 1  การบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ต่อ 



เงนิและทรัพย์สินกองทุน 

    4. เงนิหรือทรัพย์สินทีม่ีผู้บริจาคให้ 

    5. เงนิทีไ่ด้รับจากต่างประเทศหรือองค์การ 

        ระหว่างประเทศ 

    6. เงนิหรือทรัพย์สินทีต่กเป็นของกองทุนหรือ 

        ทีก่องทุนได้รับตามกฎหมายอืน่ 

    7. ดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ทีเ่กดิจากเงนิ 

        หรือทรัพย์สินของกองทุน 

ข้อ 6 

หมวด 1  การบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) 

   1. อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน              เป็นประธานกรรมการ 

    2. รองอธิบดกีรมการพฒันาชุมชน         เป็นรองประธาน 

        ทีไ่ด้รับมอบหมายให้กาํกบัดูแลงานกองทุน 

    3. ผู้แทนกระทรวงการคลงั                 เป็นกรรมการ 

    4. ผู้แทนสํานักงบประมาณ                 เป็นกรรมการ 

    5. ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง อพช.แต่งตั้ง            เป็นกรรมการ 

        โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จํานวน  3 คน 

    6. ผู้อาํนวยการ                              เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 7 

หมวด 1  การบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



 อาํนาจหน้าที ่

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

   1. กาํหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และแนวทาง 

       ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

    2. พจิารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี 

    3. กาํหนดข้อบังคบัเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล   

        การเงิน  การพสัดุ  ตลอดจนการกาํหนดค่าตอบแทน    

        สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการต่างๆ  ของบุคลากรกองทุน  

         ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด 

     

ข้อ 9 
หมวด 1  การบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ต่อ 



 อาํนาจหน้าที ่

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

    4. กาํกบัดูแลการบริหารจดัการ  และตดิตามการ 

       ดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน 

    5. แต่งตั้งผู้อาํนวยการ 

    6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทาํงาน   

       เพือ่พจิารณาหรือปฏิบัตงิานตามทีค่ณะกรรมการ 

       บริหารมอบหมาย 

ข้อ 9 

หมวด 1  การบริหารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 1  การบริหารกองทุน 

ข้อ 11 

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

     บริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั  

     และคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตาม 

     การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ     

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี “สกส.”    ข้อ 12 

หมวด 1  การบริหารกองทุน 

หน้าทีสํ่านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี “สกส.”  

    1. เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 

    2. ดาํเนินงานต่างๆ ของกองทุน 

    3. ศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการ

ดาํเนินงานของกองทุน 

    4. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการดาํเนินงานของ

กองทุน 

 

ข้อ 13 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 1  การบริหารกองทุน 

หน้าทีสํ่านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี “สกส.”  

 5. ดําเนินการและประสานงานกบัส่วนราชการ  หน่วยงาน 

    ของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ  และองค์กรต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบั 

    การดําเนินงานของกองทุน 

 6. ส่งเสริม  สนับสนุน  การพฒันาบุคลากร   

    และผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดําเนินงานกองทุน 

 7. รวบรวมและจัดทาํระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานกองทุน 

 8. ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ข้อ 13 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ต่อ 



หมวด 1  การบริหารกองทุน 

 สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั   

    เป็นสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 

    กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั 

ข้อ 13 
วรรคสอง 

และ 

วรรคสาม 

 สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ   

   เป็นสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและ

ตดิตามการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ต่อ 



หมวด 1  การบริหารกองทุน 

ข้อ 13 
วรรคสอง 

 สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

   เป็นสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

   บริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

 ให้มีผู้อาํนวยการคนหน่ึง   

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง  ทาํหน้าทีบ่ริหาร

สํานักงานและบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ข้อ 14 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 2  สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 สตรีทีป่ระสงค์จะขอรับการช่วยเหลอื   

การส่งเสริมและการสนับสนุนเพือ่การพฒันา

ศักยภาพสตรี  เครือข่ายสตรี  และองค์กรสตรี  

ต้องขอขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน 

ข้อ 

15 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 2  สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 สมาชิก มี 2 ประเภท 
    1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา 

    2. สมาชิกประเภทองค์กรสตรี 

       หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกีย่วกบัคณุสมบัติ  

         การเป็นสมาชิก  การขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก   

        และการพ้นจากการ เป็นสมาชิกให้เป็นไปตามทีค่ณะ   

        กรรมการบริหารกาํหนด 

ข้อ 16 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 3  การรับเงนิ การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ 

 กรมการพฒันาชุมชนเปิดบัญชีเงนิฝากไว้ที่

กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลงั   

และสํานักงานคลงัจงัหวดั  แล้วแต่กรณ ี 

    ช่ือบัญชี “กองทุนพฒันาบทบาทสตรี”  

เพือ่รับ-จ่ายเงนิกองทุน และห้ามมิให้นําเงนิไปใช้จ่าย

ก่อนส่งเข้าบัญชีเงนิฝาก 

ข้อ 

17 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 3  การรับเงนิ การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ 

 สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดัเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไว้ทีธ่นาคารกรุงไทย  ออมสิน  และ ธ.ก.ส.  

ช่ือบัญชี “กองทุนพฒันาบทบาทสตรี (จังหวดั)”   

เพือ่รับ-จ่ายเงินของกองทุน  

    ทุกส้ินเดือนให้สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดนําเงินใน 

บัญชีเงินฝากธนาคารส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนทีเ่ปิดไว้ที่

สํานักงานคลงัจังหวัด 

ข้อ 18 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 3  การรับเงนิ การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ 

 การใช้จ่ายเงนิของกองทุนให้เป็นไปเพือ่กจิการ  

ต่อไปนี ้

 1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนหรือแหล่งเงนิทุนตาม 

     วตัถุประสงค์ของกองทุน  (การจ่ายเงินให้เป็นไป 

     ตามหลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเง่ือนไขที ่

     คณะกรรมการบริหารกาํหนด) 

 2. เป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและบริหารกองทุน 

ข้อ 19 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 3  การรับเงนิ การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ 

ให้ผู้อาํนวยการจัดทาํแผนการดาํเนินงาน

ประจําปี  เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบริหาร

พจิารณาอนุมตัอิย่างน้อยหกสิบวนัก่อนวนัเร่ิมต้น

ปีบัญชีของทุกปีและส่งกระทรวงการคลงัอย่าง

น้อยสามสิบวนัก่อนวนัเร่ิมต้นปีบัญชีของ 

ทุกปี  เพือ่พจิารณาอนุมตัก่ิอนการใช้จ่ายเงนิ 

ข้อ 

20 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 3  การรับเงนิ การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ 

 ผู้อาํนวยการหรือผู้ซ่ึงผู้อาํนวยการ

มอบหมายเป็นผู้อนุมตัแิละส่ังจ่ายเงนิของ

กองทุนตามแผนการดาํเนินงานและ 

ประมาณการรายจ่ายประจําปีทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ข้อ 

21 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 3  การรับเงนิ การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ 

การรับเงนิ  การจ่ายเงนิ  การเกบ็รักษาเงนิ

หรือการปฏิบัตอิืน่ใดทีม่ิได้กาํหนดไว้ใน

ข้อบังคบั  ให้ถอืปฏิบัตติามระเบียบของทาง

ราชการว่าด้วยการน้ันโดยอนุโลม   

หากไม่สามารถปฏิบัตติามระเบียบของทาง

ราชการได้ให้ทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงั 

ข้อ 

22 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 4  การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล 

คณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบบัญชี

ที่เหมาะสมตามหลักบัญชี การปิดบัญชีให้

กระทําปีละคร้ัง โดยถือปีงบประมาณเป็น

รอบปีบญัชี 

ข้อ 23 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 4  การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล 

 คณะกรรมการบริหารจัดทาํรายงานการเงนิ

ของกองทุนส่งให้ สตง.  หรือบุคคลที ่สตง.  

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวนั 

นับแต่วนัส้ินปีบัญชีผู้สอบบัญชีทาํรายงานการสอบ

บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 

หน่ึงร้อยห้าสิบวนันับแต่วนัส้ินปีบัญชี 

ข้อ 24 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 4  การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล 

 คณะกรรมการบริหารนําส่งรายงาน

การเงนิพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชี 

ของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลงัภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับรายงานจาก

ผู้สอบบัญชี 

ข้อ 25 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 4  การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล 

 กรมการพฒันาชุมชนจัดให้มรีะบบการ

ตรวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบการดาํเนินการ

ต่างๆ ของกองทุน  ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ 

ทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

ข้อ 26 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 4  การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล 

 กรมการพฒันาชุมชนส่งรายงาน

การเงนิของกองทุนตามรูปแบบ วธีิการ  

และกาํหนดเวลาทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

ข้อ 27 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หมวด 5  การประเมนิผล 

คณะกรรมการบริหารจดัให้มรีะบบการประเมินผลการ

ดาํเนินงานกองทุนให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์  วธีิการ  และ

เงือ่นไข ทีค่ณะกรรมการกาํหนด  พร้อมกบัจดัให้มีการ

จดัทาํบันทกึข้อตกลงประเมินผลการดาํเนินงานระหว่าง

คณะกรรมการบริหาร  ผู้อาํนวยการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  

ตามลาํดบั  เพือ่ใช้กาํกบัการปฏิบัตงิาน 

ข้อ 28 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



ในระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐาน  หลักเกณฑ์หรือแนวทางดําเนินงาน

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน

หมุนเวียน พ.ศ. 2558  หรือที่คณะกรรมการบริหารกําหนดให้เป็น 

ไปตามข้อบังคับนี้   ใ ห้ นํากฎ  ข้อบังคับ   ประกาศ  ระเบียบ   

ของทางราชการ  ซ่ึงใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการบริหาร

ทุนหมุนเวียน พ .ศ .  2558  มาบังคับใ ช้ไปพลางก่อนได้ เ ท่าที ่

ไม่ขัดหรือแย้ง  จนกว่าคณะกรรมการจะได้ออกมาตรฐาน  หลกัเกณฑ์

และแนวทางในเร่ืองดังกล่าว 

ข้อ 29 

หมวด 6  บทเฉพาะกาล 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเงือ่นไข เกีย่วกบัคุณสมบัต ิ

การเป็นสมาชิก การขอขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิก  

และการพ้นจากการเป็นสมาชิก 

ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

(ตามข้อ 16) 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



คุณสมบัตกิารเป็นสมาชิก 

1. ประเภทบุคคลธรรมดา 

2. ประเภทองค์กรสตรี 

สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปี

บริบูรณ์ขึน้ไป  และได้ขึน้ทะเบียนเป็น

สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

มูลนิธิหรือสมาคมที่ทํางานด้านการพฒันาสตรี   

ที่ เ ป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสตรีที่ไ ม่ เ ป็น 

นิติบุคคลที่มีหน่วยงานราชการรับรอง มีที่ตั้ง

อยู่ในท้องที่ตําบลหรือจังหวัดที่ขอขึน้ทะเบียน

ไม่น้อยกว่าหกเดือน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  

และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี  

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



          พร้อมแสดงบัตรประจําตวัประชาชน  

     ยืน่ ณ สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

     กลัน่กรองฯ อาํเภอ สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
1. สมัครด้วยตนเอง 

  http://womenfund.in.th/ 2. สมัครด้วยวธีิทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

                              พร้อมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  

                             รับรองสําเนาถูกต้อง 
3. สมัครโดยทางไปรษณย์ีลงทะเบียนตอบรับ 

การขอขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิก 

ประเภทบุคคลธรรมดา 

(ข้อบังคับฯ ข้อ 16 วรรคสอง) 
สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



ประเภทองค์กรสตรี 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

   จัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม 

2. สําเนาบันทกึการประชุม  

    ทีม่มีตขิอขึน้ทะเบียน 

3. หนังสือมอบอาํนาจ 

4. ทะเบียนรายช่ือคณะกรรมการฯ 

1. หนังสือรับรองการเป็นองค์กรสตรีจาก      

   หน่วยงานภาครัฐทีก่าํกบัดูแล 

2. สําเนาบันทกึการประชุม  

   ทีม่มีตขิอขึน้ทะเบียน 

3. สําเนาคาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

4. หนังสือมอบอาํนาจ 

5. ทะเบียนรายช่ือคณะกรรมการฯ 

สมัครด้วยตนเอง  

หรือไปรษณย์ี     

ลงทะเบียนตอบรับ 

 พืน้ทีจ่ังหวดัยืน่ทีสํ่านักงาน

พฒันาชุมชนจังหวดัในเขตพืน้ที/่

กทม.ยืน่ที ่สกส. 

หลกัฐาน 
นิตบุิคคล ไม่เป็นนิตบุิคคล 



     

       

     

       

    สมาชิกทั้งสองประเภทใน กทม. ให้สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กทม. 

ตรวจสอบความถูกต้องประกาศรายช่ือ 

  ประเภท

องค์กร

สตรี 

 ประเภท

บุคคล

ธรรมดา 

การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ตรวจสอบ

คุณสมบัต ิ

ประกาศ

รายช่ือ

สมาชิก 

รายงานข้อมูล

สมาชิกให้

จังหวดั 

จังหวดัสรุป

รายงานผลให้ 

สกส. 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ อาํเภอ 
สํานักงานเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฯ จงัหวดั 

ตรวจสอบ

คุณสมบัต ิ

ประกาศรายช่ือ

สมาชิก 

รายงานข้อมูล

สมาชิกให้ สกส. 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จงัหวดั 



การพ้นจากสภาพสมาชิก 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

(1) ตาย 

(2) ลาออก ยืน่ต่อสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ อาํเภอ/สกส. 

(3) คณะอนุกรรมการฯ จังหวดั/กทม.  มีมติให้ออก 2 ใน 3 ของกรรมการ

ทีม่าประชุม เน่ืองจากมีพฤติกรรมทาํให้เกดิความเสียหายแก่กองทุน 

(4) ผู้ทีพ้่นจากสมาชิกตามข้อ (2) และ (3) อาจยืน่คาํขอขึน้ทะเบียนเป็น

สมาชิกใหม่ได้ทั้งนีต้้องพ้นจากสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

 ประเภทบุคคลธรรมดา 



การพ้นจากสภาพสมาชิก 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

(1)  เม่ือองค์กรสตรีมีเหตุต้องเลกิ 

(2)  เม่ือองค์กรสตรี ไม่ต้องดําเนินกจิการติดต่อกนัเกนิกว่าหน่ึงปี 

(3)  ลาออก และคณะอนุกรรมการฯ จังหวดั/กทม. มีมติอนุมัติให้ออก 

(4)  ขาดคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 

(5)  คณะอนุกรรมการฯ จังหวดั/กทม. มีมติให้ออก  2 ใน 3 ของกรรมการ 

      ทีม่าประชุม เน่ืองจากมีพฤติกรรมทาํให้เกดิความเสียหายแก่กองทุน 

(6)  ผู้ทีพ้่นจากสมาชิกตามข้อ (3) และ (5) อาจยืน่ คาํขอขึน้ทะเบียน 

     เป็นสมาชิกใหม่ได้ ทั้งนีต้้องพ้นจากสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

  ประเภทองค์กรสตรี 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ใบสมคัรสมาชิกฯ 

ประเภทบุคคล

ธรรมดา 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ใบสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 



หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเงือ่นไข  

เกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน

และประเภทเงนิอดุหนุน 

ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

(ตามข้อบังคบั ข้อ 19(1) ) 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเงือ่นไข  

เกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน

และประเภทเงนิอดุหนุน 

ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

(เงนิทุนหมุนเวยีน) 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



ความหมาย : เงนิทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการ 

ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพือ่การประกอบ

อาชีพ  การสร้างงาน  การสร้างรายได้  หรือการ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ 

เงนิทุนหมุนเวยีน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



การใช้จ่ายประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน 

1. เป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาซ่ึงรวมตัวกนัตั้งแต่ 5 คนขึน้ไป  

    หรือสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 

2. มีภูมิลาํเนาหรือถ่ินทีอ่ยู่ หรือ สถานทีท่าํงาน ตั้งอยู่ในท้องที ่

   ทีย่ืน่ขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

3. มีการดําเนินงานหรือมีผลงานเกีย่วกบัอาชีพทีข่อรับการสนับสนุน 

4. ไม่เป็นผู้มีประวตัิเส่ือมเสียและขาดวนัิยทางการเงิน 

คุณสมบัต ิ

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



การใช้จ่ายประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน 

1. เพือ่พฒันาอาชีพ  การสร้างงาน  สร้างรายได้ หรือเสริมสร้าง 

   ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกจิให้แก่สตรีและองค์กรสตรีเป็นสําคญั 

2. ตอบสนองยุทธศาสตร์กองทุนฯ 

3. มีผลการดําเนินงานหรือผ่านการฝึกอาชีพมาก่อน  

4. โครงการละไม่เกนิสองแสนบาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละสามต่อปี 

5. ผ่อนชําระคนืไม่เกนิสองปี  และต้องชําระคนือย่างน้อยปีละสองงวด 

6. ไม่ก่อให้เกดิความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม หรือต่อความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน    

หลกัเกณฑ์พืน้ฐาน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

เอกสารทีข่อรับการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน 

สมาชกิประเภทบุคคลธรรมดา 

1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

     ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู)  

2) เอกสารประกอบการขอกู 

     2.1) กรณีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา 

           (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูแทนกลุม (ผูกูหลัก) และผูกูรวม 

               รวมไมนอยกวา  5 คน   

     (กรณีที่อยูไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนใหกรอกที่อยูปจจุบันไวกับสําเนาบัตรประจําตัว 

       ประชาชน (รับรองสาํเนา)) 

           (2) ภาพถายผลงานที่ผานมา (ถามี) 
           (3) แบบอื่นๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. กําหนด  

 ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

เอกสารทีข่อรับการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน 

สมาชิกประเภทองค์กรสตรี 

1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

     ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู) 

2) เอกสารประกอบการขอกู 

 2.2) กรณีสมาชิกประเภทองคกรสตรี  

        (1) บันทึกการประชุมขององคกร 

        (2) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน ในการยื่นเสนอโครงการ  
     (กรณี องคกรท่ีไมใชนิติบุคคล ใหประธานขององคกรสตรีเทาน้ันมีอํานาจในการย่ืนเสนอโครงการ) 

          (3) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูแทน  
  (กรณีท่ีอยูไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน ใหกรอกท่ีอยูปจจุบันไวกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนา) 

         (4) ภาพถายผลงานที่ผานมา (ถามี) 

        (5) แบบอื่น ๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. กําหนด 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงนิทุนหมุนเวียน 

ขั้นที ่1 ยืน่ขอรับการสนับสนุน 

ขั้นที ่2 พจิารณาอนุมตัโิครงการ 

ขั้นที ่3 การโอนเงนิให้สมาชิก 

ขั้นที ่4 การชําระคนืเงนิ 

ขั้นที ่5 การตดิตาม/รายงานผล 

ใช้เวลา 2 เดอืน 1 สัปดาห์ 
           ( อาํเภอ : 1 เดอืน 

            จงัหวดั : 1 เดอืน 1 สัปดาห์ ) 

สัญญาภายใน 2 ปี 

ชําระคนือย่างน้อยปีละ 2 งวด 

1.รายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับเงินโอน 

2.รายงานงวด ส้ินเดอืน มี.ค./ก.ย. ทุกปี 

สมาชิกส่งใบสําคญัรับเงินให้ สพจ.  

ภายใน 7 วนัทาํการ หลงัจากได้รับการโอนเงิน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ขั้นที ่1 การยืน่ขอรับการสนับสนุน 

         สมาชิกบุคคลธรรมดา และสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
  ให้ยืน่แบบเสนอโครงการ ณ ทีท่าํการคณะทาํงานขับเคลือ่นฯตําบล/

เทศบาลในพืน้ทีต่ั้งของผู้ขอกู้  (ให้ อกส.อ.กาํหนดสถานทีย่ืน่ใน ต./ท.)   
          กรณทีีส่มาชิกบุคคลธรรมดา มีผู้เสนอโครงการอยู่คนละพืน้ที ่ 

ให้ยืน่เสนอโครงการตามทีอ่ยู่ของผู้แทนกลุ่มเป็นหลกั 
         กรณสีมาชิกประเภทองค์กรสตรีให้ยืน่เสนอโครงการตามเขต 

พืน้ทีต่ั้งของสํานักงานองค์กรน้ัน 
         สําหรับ กรุงเทพมหานคร ให้ยืน่ ณ  สํานักงานคณะทาํงาน

ขับเคลือ่นฯ เขต (ตามทีป่ระกาศไว้) 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

1. คณะทาํงานขับเคลือ่น ฯ ตําบล /เทศบาล /เขต  

   ตรวจสอบหลกัฐาน/ให้ความเห็นในแบบเสนอ 

   โครงการ 

สัปดาห์ที ่2 ของเดือน 

 

2. อกส.อ. พจิารณากลัน่กรองโครงการ ให้ความเห็นใน

แบบเสนอโครงการ 

สัปดาห์ที ่3 ของเดือน 

3. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทกึแบบเสนอ

โครงการใน  ระบบ SARA /ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ภายในสัปดาห์ที ่1  

ของเดือนถัดไป 

ขั้นที ่2 การพจิารณาอนุมัติโครงการ 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

4. คณะทํางานขับเคลื่อนฯจังหวัด กลั่นกรอง

โครงการใหความเห็นใน แบบเสนอโครงการ 

ภายในสัปดาหท่ี 1 

ของเดือน 

5. อกส.จ. พิจารณาอนุมัติโครงการ -ภายในสัปดาหท่ี 2 

ของเดือน 

6. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. 

แจงผลการอนุมัติ เปนลายลักษณอักษร 

-ภายใน 15 วันทํา

การหลังจากมีมติ 

ท่ีประชุม 

ขั้นที ่2 การพจิารณาอนุมัติโครงการ 



ขั้นที ่3 การโอนเงินให้สมาชิก 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

 1.สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  

   -  แจงสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

   -  นัดทําสัญญา ณ (สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. /สกส.   

     แลวแตกรณี) 

ภายในสัปดาหที่ 3-4 

ของเดือน 

 

2. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  

    พิมพสัญญาในระบบ SARA  พรอมหลักฐานประกอบสง 

     ใหสํานักงานเลขานุการ อกส.อ.  

     (จังหวัด มี พจ. หรือผูที่ พจ. มอบหมายเปนคูสัญญา)  

  (กทม. มี ผอ.กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนหรือผูท่ี ผอ.กลุมฯ มอบหมายเปนคูสัญญา) 

ภายในสัปดาหที่ 3 

ของเดือน 

 

ต่อ 



ขั้นที ่3 การโอนเงินให้สมาชิก 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

3. สมาชิกมาทําสัญญา  ณ สํานักงานเลขานุการ  

    อกส.อ. /สกส. แลวแตกรณี  (ติดอากรแสตมป) 

 

ภายในสัปดาหท่ี 

4 ของเดือน 

4. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ.  

    จัดสงสัญญาฉบับจริง +  

    สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

   ใหสํานักงานเลขานุการ อกส.จ.  

ภายในสัปดาหท่ี 

4 ของเดือน 

ต่อ 



ขั้นที ่3 การโอนเงินให้สมาชิก 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

5. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจงสํานักงานพฒันา 

   ชุมชนจังหวัด เบิกจายเงินเขาบญัชีออมทรัพย  

   ที่รองรับ  Bill payment กอนโอนเงินใหสมาชิก 

 

ภายในสัปดาหที่ 5 

ของเดือน 

6. สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัด โอนเงินใหสมาชิก ภายในวันที่ 5  

ของเดือนถัดไป 

7. สมาชิกไดรับเงินสงใบสาํคญัรับเงนิคนืให  

    สํานักงานเลขานุการ อกส.จ.  

 

ภายใน 7 วันทําการ

หลังจากไดรับเงินโอน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

1. ผูกูนําแบบฟอรมชําระคืนเงิน (Bill payment)   

    หรือบัตรออนบารโคดไป ชําระเงนิรายงวด ณ   

    เคานเตอร ธนาคารหรือตู เอ ที เอ็ม  

    ของธนาคารกรุงไทย /ออมสิน /ธ.ก.ส. 

ภายในวันที่ 5 

ของเดือน 

ตามงวด 

2. ผูกูสงสําเนาหลักฐานการชําระคืนเงนิทีธ่นาคารออกให   

    ใหสํานักงานเลขานุการ อกส.จ.  

ผาน สํานักงานเลขานกุาร  อกส.อ.  

ภายในวันท่ีชําระคืนเงิน 

ท่ีธนาคาร 

(อ.สง จ.ภายใน 

สัปดาหที่ 2  

ของเดือน) 

ขั้นที ่4 การชําระคนืเงนิ 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

3. สกส.(กลุมนโยบาย) จะอัพโหลดความเคลื่อนไหวบญัชีของเงินฝาก

ธนาคาร (statement)   จากธนาคารเขาระบบโปรแกรม SARA  

เม่ือมีการชําระคืนดวยระบบ Bill payment 

ทุกวันที่มี 

ความเคลื่อนไหว 

4.สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ตรวจสอบ statement + 

หลักฐานการ  ชําระคืนที่ไดจากสมาชิก  บันทึกรายการรับชําระคืนใน

โครงการ(ลูกหนี้รายตัว)  ในระบบ SARA พรอมออกใบเสร็จรบัเงินใน

ระบบ SARA และสงใบเสร็จรับเงินใหสมาชิก 

สัปดาหที่ 2-4 

ของเดือน 

5. กรณีตรวจสอบแลวมีลูกหนี้ผิดนัด ในระบบ SARA ใหออกใบแจงหนี้

สงใหลูกหนี้ 

สัปดาหที่ 4  

ของเดือน 

 6.  สพจ. นําเงินฝากคลัง  ทุกสิ้นเดือน 

ขั้นที ่4 การชําระคนืเงนิ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

1. สมาชิกทีกู่้เงนิ รายงานผลการดาํเนินงานคร้ัง

แรก (เป็นภาพถ่าย) 

ภายใน 30 วนัหลงัจาก

ได้รับโอนเงิน  

2. สมาชิกทีกู่้เงนิ รายงานงวด ส้ินเดอืน มี.ค./

ก.ย.ของทุกปี จนกว่าปิดโครงการ( กส.3/2) 

ภายในวนัที ่10 ของ

เดอืน เม.ย./ต.ค. ทุกปี 

3. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. รายงาน กส.4/2 

ส่ง สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. 

ภายในวนัที ่20 ของ

เดือน เม.ย. / ต.ค. ทุกปี 

ขั้นที ่5 การตดิตาม/รายงานผล 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

4. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. จดัทาํแผน/ผล 

การตดิตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการ

ดาํเนินงานกองทุน ฯ ของอาํเภอ รายงาน 

สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. 

รายไตรมาส 

5. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. รายงานผล

การอนุมัตโิครงการ ต่อ สกส. 

ทุกวนัที ่5 ของ

เดอืนถดัไป 

ขั้นที ่5 การตดิตาม/รายงานผล 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

การเกบ็หลกัฐานเงนิทุนหมุนเวยีน 

 

   (1) สัญญาเงินกู้ฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์) 

        พร้อมรายละเอยีดแนบท้ายสัญญา  

   (2) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก  (สําเนาถูกต้อง) 

    (3) ทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้  

    (4) ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร ของสมาชิก(สําหรับการโอนเงินรายงวด) 

    (5) ทะเบียนคุมลูกหนีร้ายตัว 

สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./

อกส.กทม. 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

การเกบ็หลกัฐานเงนิทุนหมุนเวยีน 

 

   (1) สรุปงบหน้าการทาํสัญญารายตาํบล 

   (2) สําเนาสัญญาเงนิกู้ของสมาชิก 

   (3) สําเนาแบบเสนอโครงการทีไ่ด้รับอนุมตัขิองสมาชิก 

   (4) ทะเบียนคุมลูกหนีร้ายตวั 

สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

การเกบ็หลกัฐานเงนิทุนหมุนเวยีน 

    (1) สําเนาสัญญาเงนิกู้                                   จํานวน 1 ชุด 

    (2) สําเนาแบบเสนอโครงการทีไ่ด้รับอนุมตั ิ   จํานวน 1 ชุด 

    (3) เอกสารแนะนําการชําระคนืเงนิ              จํานวน 1 ชุด 

    (4) ใบสําคญัรับเงนิ                                       จํานวน 2 ชุด 

    (5) แบบฟอร์มการชําระเงนิกองทุนฯ ตามงวดทีก่าํหนด  

        พร้อมบัตรอ่อนบาร์โค้ดสําหรับชําระคนืเงนิกู้ 

สมาชิก 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ข้อพงึระวงั 

1.  เม่ือได้รับการอนุมัติโครงการแล้วสมาชิกผู้กู้ + ผู้กู้ร่วม ไม่สามารถ 

     เปลีย่นเป็นสมาชิกผู้กู้คนอืน่ได้ให้ถือว่าโครงการนีย้กเลกิ และสามารถ 

     เสนอโครงการใหม่ตามขั้นตอน 

2.  สัญญาเงินกู้จะต้องออกจากระบบโปรแกรม  SARA เท่าน้ัน 

3.  การทาํสัญญาให้จัดทาํให้แล้วเสร็จภายในเดือน เดียวกนักบัทีไ่ด้รับ 

     อนุมัติโครงการ และโดยสัญญาน้ันจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน  

     สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดั/สกส. จึงจะโอนเงินเข้าบัญชี 

     สมาชิก ภายในวนัที ่5 ของเดือนถัดไป (วนัทีใ่นสัญญาเงินกู้ จะต้องตรง 

     กบัวนัที ่สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดั/สกส. โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก)  

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ข้อพงึระวงั 

4.  ในการทาํสัญญาให้ตดิอากรแสตมป์ (สองพนับาทต่อ 

     อากรแสตมป์หน่ึงบาท) ในสัญญากู้ฉบับจริง โดยให้ 

     สมาชิกเป็นผู้จ่ายเอง 

5.  การชําระคนืเงนิกู้ตามสัญญา ให้ชําระ ภายในวนัที ่5 ของ 

     เดอืนตามงวดทีก่าํหนด หากพ้นกาํหนดจะต้องจ่าย 

     เบีย้ปรับ ร้อยละ 7.5 ต่อปี  (หากสมาชิกต้องการชําระคนื 

     เงนิกู้ทั้งหมดก่อนกาํหนดให้แจ้ง สํานักงานเลขานุการ  

     อกส.จ. / อกส.กทม.  ทราบ) 
 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ข้อพงึระวงั 

6. การชําระคนืเงนิกู้ต้องชําระผ่านระบบ  Bill Payment   
    (ผ่านธนาคาร กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.) ค่าบริการสมาชิกต้อง 

    เป็นผู้จ่ายเอง ให้สมาชิก  เกบ็หลกัฐานการชําระคนืเงนิกู้ไว้ 

    เพือ่ตรวจสอบและส่งสําเนาให้สํานักงานเลขานุการ   

    อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณ ีทุกคร้ัง 

7. ให้สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.   

    มกีารแจ้งยนืยนัลูกหนีทุ้กส้ินเดอืนกนัยายนของทุกปี 



หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเงือ่นไข  

เกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน

และประเภทเงนิอดุหนุน 

ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 

(เงนิอุดหนุน) 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



เงนิตามโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากกองทุน

เพือ่การส่งเสริมบทบาทและพฒันาศักยภาพสตรี

และเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรม

ในการพฒันาบทบาทสตรี  และการสนับสนุน

โครงการทีแ่ก้ไขปัญหาและพฒันาสตรี 

เงนิอดุหนุน 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



การใช้จ่ายประเภทเงนิอดุหนุน 

1. เป็นสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 

2. มสีถานทีท่าํงาน หรือสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที ่

    ทีย่ืน่ขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

คุณสมบัต ิ

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



การใช้จ่ายประเภทเงนิอดุหนุน 

1. โครงการทีใ่ช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคบัฯ  

    ข้อ 5 (2) (3) (4) 

2. เป็นโครงการทีต่อบสนองยุทธศาสตร์กองทุนฯ 

3. ไม่เป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวยีน 

4. โครงการละไม่เกนิสองแสนบาท   

    กรณวีงเงินเกนิสองแสน ให้ อกส.จ.เห็นชอบ เสนอ คกส.อนุมัติ 

5. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ กรณบูีรณาการกบั 

    หน่วยงานอืน่ต้องระบุรายการและแหล่งทีม่าของงบประมาณให้ชัด 

6. ไม่ก่อให้เกดิความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม หรือต่อความสงบเรียบร้อย    

หลกัเกณฑ์ 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

เอกสารทีข่อรับการสนับสนุนเงนิทุนอดุหนุน 

สมาชิกประเภทองค์กรสตรี 

1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

    ประเภทงบอุดหนุน (ทุนใหเปลา) 

2) เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน 

    (1) บันทึกการประชุมขององคกร 

     (2) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทนในการยื่นเสนอโครงการ  

        (กรณี องคกรที่ไมใชนิติบุคคล ใหประธานขององคกรสตรี+กรรมการ 4 ราย  

                มีอํานาจในการยื่นเสนอโครงการ) 

    (3) สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชนของผูแทน  

        (กรณีที่อยูไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนใหกรอกที่อยูปจจุบันไวกับสําเนาบัตร 

                ประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนา)) 

     (4) ภาพถายผลงานที่ผานมา (ถามี) 

     (5) แบบอื่นๆ ตามที่ อกส.จ /อกส.กทม. กําหนด 
 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงนิอุดหนุน 

ขั้นที ่1 ยืน่ขอรับการสนับสนุน 

ขั้นที ่2 พจิารณาอนุมตัโิครงการ 

ขั้นที ่3 การโอนเงนิให้สมาชิก 

ขั้นที ่4 การชําระคนืเงิน/ส่งหลกัฐานการใช้จ่ายเงิน 

ขั้นที ่5 การตดิตาม/รายงานผล 

ใช้เวลา 2 เดอืน 1 สัปดาห์ 
           ( อาํเภอ : 1 เดอืน 

            จงัหวดั : 1 เดอืน 1 สัปดาห์ ) 

1. ส่งหลกัฐานการใช้จ่ายเงนิ 

2. ส่งคนืเงนิ เมื่อมีเงนิเหลอืจ่าย หรือคนื

เงนิโครงการที่ไม่สามารถดาํเนินการได้ 

1.รายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนั นับแต่ส้ินสุดโครงการ 

2.รายงานงวด ส้ินเดอืน มี.ค./ก.ย. ทุกปี 

สมาชิกส่งใบสําคญัรับเงินให้ สพจ.  

ภายใน 7 วนัทาํการ หลงัจากได้รับการโอนเงิน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ขั้นที ่1 การยืน่ขอรับการสนับสนุน 

   สมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
        กรณทีี่เป็นโครงการที่ดาํเนินการในภาพรวมของหมู่บ้าน ตาํบล 

หรือ อาํเภอ ให้ยืน่ ณ  สํานักงานเลขานุการ อกส.อ.  

    (สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ) 
        กรณเีป็นโครงการที่ดาํเนินการในภาพรวมของจังหวดั ให้ยืน่ ณ  

สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. (สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดั) 
   สําหรับ กรุงเทพมหานคร ให้ยืน่ ณ สํานักงานเลขานุการ อกส.กทม.  

(สํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ) กรมการพฒันาชุมชน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

1. อกส.อ. พิจารณากลัน่กรองโครงการ  

   ใหความเห็น 

สัปดาหที่ 3  

ของเดือน 

2. อกส.จ. บันทึกแบบเสนอโครงการ 

   ในระบบ SARA 

ภายในสัปดาหที่ 1  

ของเดือน 

3. คณะทํางานขับเคลื่อนฯจังหวัด  

   กลั่นกรองโครงการใหความเห็น 

ภายในสัปดาหที่ 1  

ของเดือน 

ขั้นที ่2 การพจิารณาอนุมัตโิครงการ 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

4. อกส.จ. พิจารณาอนุมัติโครงการ ภายในสัปดาหท่ี 2 

ของเดือน 

5. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.

กทม. แจงผลการอนุมัติเปน 

ลายลักษณอักษร 

ภายใน 15 วันทําการ

หลังจากมีมติท่ีประชุม 

 

ขั้นที ่2 การพจิารณาอนุมัตโิครงการ 



ขั้นที ่3 การโอนเงนิให้สมาชิก 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

 1.สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แจงสมาชิกเปด

บัญชีเงินฝากธนาคาร  นัดทําสัญญา ณ (สํานักงานเลขานุการ 

อกส.อ. /สกส. แลวแตกรณี) 

ภายในสัปดาหที่ 3-4 

ของเดือน 

 

2. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. พิมพสัญญาใน

ระบบ SARA  พรอมหลักฐานประกอบสง ให สํานักงาน

เลขานุการ อกส.อ.  (จังหวัด มี พจ. หรือผูที่ พจ. มอบหมายเปน

คูสัญญา)  (กทม. มี ผอ.กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนหรือผูที่  

ผอ.กลุมฯมอบหมายเปนคูสัญญา) 

ภายในสัปดาหที่ 3 

ของเดือน 

 

3. สมาชิกมาทําสัญญา ณ สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. /สกส. 

แลวแตกรณี  

ภายในสัปดาหที่ 4 

ของเดือน ต่อ 



ขั้นที ่3 การโอนเงนิให้สมาชิก 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

4. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดสงสัญญาฉบับจริง +  

   สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหสํานักงานเลขานุการ อกส.จ.  

ภายในสัปดาหที่ 4 

ของเดือน 

5. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจง สํานักงานพัฒนาชุมชน 

   จังหวัดเบิกจายเงินเขาบัญชีออมทรัพย ที่รองรับ   

   Bill payment กอนโอนเงินใหสมาชิก 

ภายในสัปดาหที่ 5 

ของเดือน 

6. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โอนเงินใหสมาชิก ภายในวันที่ 5  

ของเดือนถัดไป 

7. สมาชิกไดรับเงินสงใบสําคัญรับเงินคืนให  

   สํานักงานเลขานุการ อกส.จ.  

ภายใน 7 วันทําการ 

หลังไดรับเงินโอน 



ขั้นที ่4 การชําระคนืเงนิ/ส่ง

หลกัฐานการใช้จ่ายเงนิ 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

1. ผูขอรับการสนับสนนุนําแบบฟอรมชําระคืนเงิน  

   (Bill payment) หรือบัตรออนบารโคดไปชําระเงิน 

   กรณีมีเงินเหลอืจาย/สงคนืโครงการ ณ เคานเตอร  

   ธนาคารหรือตู เอ ที เอ็ม ของธนาคาร กรุงไทย /  ออมสิน /ธ.ก.ส. 

ภายใน 7 วัน 

ทําการนับแต

สิ้นสุดโครงการ 

2. ผูขอรับการสนับสนนุ สงสําเนาหลกัฐานการชาํระคนื 

   เงินที่ธนาคารออกให /หลักฐานการใชจายเงนิ 

   สงสํานักงานเลขานกุาร อกส.จ.  

   ผานสาํนักงานเลขานกุาร  อกส.อ.  

ภายใน 7 วัน 

ทําการ 

ต่อ 



ขั้นที ่4 การชําระคนืเงนิ/ 

ส่งหลกัฐานการใช้จ่ายเงนิ 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

3. สกส.(กลุมนโยบาย) จะอัพโหลดความเคลือ่นไหวบัญชีของ 

    เงินฝากธนาคาร  (statement) จากธนาคารเขาระบบ 

    โปรแกรม SARA เม่ือมีการชําระคนืดวยระบบ  

    Bill payment (กรณีมีเงินเหลือจาย+เงินไมดําเนินโครงการ) 

ทุกวันที่มี 

ความเคลื่อนไหว 

 

4. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ตรวจสอบ statement +  

    หลักฐานการชําระคืนที่ไดจากสมาชิก +หลักฐานการใชจายเงิน  

    บันทึกรายการใชจายเงิน ในระบบ SARA  พรอมออก 

    ใบเสร็จรับเงินในระบบ SARA และสงใบเสร็จรับเงินใหสมาชิก 

สัปดาหที่  2-4  

ของเดือน 

 5.  สพจ. นําเงินฝากคลงั  ทุกสิ้นเดือน 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

1. สมาชิกที่ขอรับการสนับสนนุ รายงานผล 

   การดําเนินงานครัง้แรก   

   (เปนภาพถาย+ผลการดําเนินงานรายละเอียด) 

ภายใน 30 วัน

นับต้ังแตสิ้นสุด

โครงการ 

2. สมาชิกที่ขอรับการสนับสนนุ รายงานงวด  

   สิ้นเดือน มี.ค./ก.ย. ของทุกปจนกวาปดโครงการ 

  ( กส.3/1) 

ภายในวันที่ 10 ของ

เดือน เม.ย./ต.ค. ทุกป 

3. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. รายงาน กส.4/1  

    สงสํานักงานเลขานุการ อกส.จ. 

ภายในวันที่ 20 ของ

เดือน เม.ย. /ต.ค. ทุกป 

ขั้นที ่5 การตดิตาม/รายงานผล 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

กระบวนการ ระยะเวลา 

4. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ.  

   จัดทําแผน/ผล การติดตามสงเสริม  

   และสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน ฯ  

   ของอําเภอรายงานสํานักงานเลขานุการ  

   อกส.จ. 

รายไตรมาส 

5. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. รายงาน 

   ผลการอนุมัติโครงการ  ตอ สกส. 

ทุกวันท่ี 5 ของ

เดือนถัดไป 

ขั้นที ่5 การติดตาม/รายงานผล 



การเกบ็หลกัฐานเงนิอุดหนุน 

(1) สัญญาขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุนฉบับจริง  

(2) สําเนาบัญชีเงนิฝากธนาคารขององค์กรสตรี (สําเนาถูกต้อง) 

(3) ทะเบียนคุมสัญญาขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุน 

(4) ทะเบียนคุมบัญชีเงนิฝากธนาคารขององค์กรสตรี  

        (สําหรับการโอนเงนิรายงวด) 

(5) หลกัฐานการใช้จ่ายเงนิฉบับจริง (เมือ่ส้ินสุดโครงการ) 

สํานักงานเลขานุการ อกส.จ./

อกส.กทม. 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

การเกบ็หลกัฐานเงนิอุดหนุน 

 

   (1) สรุปงบหน้าการทาํสัญญารายตาํบล 

   (2) สําเนาสัญญาขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุน 

   (3) สําเนาแบบเสนอโครงการทีไ่ด้รับอนุมตัขิองสมาชิก 

สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

การเกบ็หลกัฐานเงนิอุดหนุน 

    (1) สําเนาสัญญาขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุน   จาํนวน 1 ชุด 

    (2) สําเนาแบบเสนอโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ          จาํนวน 1 ชุด 

    (3) เอกสารแนะนําการชําระคนืเงนิ                        จาํนวน 1 ชุด 

    (4) ใบสําคญัรับเงนิ                                                จาํนวน 2 ชุด  

    (5) แบบฟอร์มการชําระเงนิกองทุนฯ พร้อมบัตรอ่อนบาร์โค้ด 

         สําหรับชําระคนืเงนิ (กรณทีีม่ีเงนิเหลอืจ่ายหรือ 

         ไม่สามารถดาํเนินการตามโครงการได้) 

 

สมาชิก 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ข้อพงึระวงั 

1.  โครงการเมือ่ได้รับอนุมตัแิล้ว ไม่สามารถ 

     เปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการได้      

    (คดิให้รอบคอบก่อนขอรับการสนับสนุนโครงการ) 

2.  การโอนเงนิให้สมาชิก กต่็อเมือ่ลงนามในสัญญา 

    ขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

    ประเภทเงนิอุดหนุน (ทีอ่อกจากระบบโปรแกรม  

    SARA) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเท่าน้ัน 
 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

ข้อพงึระวงั 

3.  หากไม่สามารถดาํเนินงานตามโครงการได้ หรือ   

    มเีงนิเหลอืจ่าย ให้ส่งคนืเงนิ  เข้าบัญชีกองทุนฯ  

    ของสํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั /สกส.   

    โดยระบบ   Bill Payment (ผ่านธนาคาร) เท่าน้ัน 

4.  ส่งหลกัฐานการใช้จ่ายเงนิ (ฉบับจริง) ภายใน   7 วนั 

    ทาํการนับแต่ส้ินสุดโครงการ  ให้สํานักงานเลขานุการ   

    อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณ ี

5.  รายงานผลและประเมินผลโครงการ ให้เป็นไปตาม 

    ทีสํ่านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกาํหนด 
 



ส่วนที ่4 

กลไกการขบัเคลือ่นกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

โครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

กรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มอาํนวยการ 

สาํนกังานเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 

พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั 

งานการเงิน 

และบญัชี 
งานยทุธศาสตร์ 

แผนงานและโครงการ 

งานพฒันาระบบ 

เทคโนโลย ี

งานเครือข่าย

สัมพนัธ์ 
งานส่งเสริมและ 

พฒันาศกัยภาพ 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

งานอาํนวยการ

และบริหารทัว่ไป 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั 

กลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน กลุ่มกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการ

ดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

สาํนกังานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตาม

การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 



คณะกรรมการบริหาร 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.)  

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตาม 

การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ  

(อกส.อ.) 

คณะอนุกรรมการบริหาร 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั  

(อกส.จ.) 

สํานักงานกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี (สกส.) 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตาม 

การดําเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

กลไกการขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) 

อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 

(ประธานกรรมการ) 
รองอธิบดกีรมการพฒันาชุมชนทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ให้กาํกบัดูแลงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

(รองประธานกรรมการ) 

ผู้แทน

กระทรวงการคลงั 

(กรรมการ) 

ผู้แทนสํานัก

งบประมาณ 

(กรรมการ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จํานวน 3 คน  

(กรรมการ) 

ผู้อาํนวยการ สกส. 

(กรรมการและ

เลขานุการ) 



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) 

1. กาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางใน 

     การบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

2. พจิารณาอนุมตัแิผนการดาํเนินงานประจําปี 

3. กาํหนดข้อบังคบัเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล     

    การเงนิ  การพสัดุ  ตลอดจนการกาํหนดค่าตอบแทน 

    สิทธิประโยชน์หรือสวสัดกิารต่างๆ  ของบุคลากร 

    กองทุน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการ 

    ประกาศกาํหนด 

อาํนาจหน้าที ่

ต่อ 



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) 

4. กาํกบัดูแลการบริหารจดัการ และตดิตามการ 

    ดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน 

5. แต่งตั้งผู้อาํนวยการ 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน เพือ่พจิารณาหรือ 

    ปฏิบัตงิานตามทีค่ณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

อาํนาจหน้าที ่



คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั (อกส.จ.) 

1. ผู้ว่าราชการจังหวดั หรือรองผู้ว่าราชการจังหวดัทีไ่ด้รับมอบหมาย  

    เป็นประธานอนุกรรมการ    
2. อนุกรรมการ ประกอบด้วย 1) ปลดัจังหวดั  2) คลงัจังหวดั  

     3) พฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวดั  4) เกษตรจังหวดั 

     5) ประธานกรรมการพฒันาสตรีฯ  และ  6) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกนิ 3 คน    

         ซ่ึงประธาน อกส.จ.แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของอธิบดี 

         กรมการพฒันาชุมชน  

3. พฒันาการจังหวดั    เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

4. หัวหน้ากลุ่มงาน สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดัทีรั่บผดิชอบงาน 

    กองทุนฯ  เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

องค์ประกอบ 



คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั (อกส.จ.) 

 

1. บริหารงานกองทุน กาํกบั ดูแล และตดิตามการดาํเนินงานกองทุน 

    พฒันาบทบาทสตรีในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั 

2. จัดทาํแผนการดาํเนินงานและแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ 

    ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั 

3. ดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานประจําปีตามที ่

     คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอนุมัต ิ

4. พจิารณาอนุมัตโิครงการทีส่มาชิกขอรับการสนับสนุนโครงการ 

     ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและโครงการประเภทเงนิอุดหนุน 

5. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดาํเนินงานของกองทุนและ 

    สมาชิกในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั 

 

อาํนาจหน้าที ่

ต่อ 



คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั (อกส.จ.) 

6. แต่งตั้งคณะทาํงานขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

7. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

    พฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั และคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 

     และติดตามการดําเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

8. แต่งตั้งคณะทาํงานอืน่ เพือ่ปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดที ่

     เกีย่วข้องกบักองทุน 

9. รายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในเขตพืน้ทีจั่งหวดั 

10. ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามข้อบังคบั หรือตามที ่

      คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมอบหมาย 

อาํนาจหน้าที ่



คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ (อกส.อ.) 

1. นายอาํเภอ                                  ประธานอนุกรรมการ 

2. ท้องถ่ินอาํเภอ                             อนุกรรมการ 

3. เกษตรอาํเภอ                               อนุกรรมการ 

4. ประธานกรรมการสตรีอาํเภอ     อนุกรรมการ 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกนิ 5 คน          อนุกรรมการ 

    ซ่ึงประธาน อกส.จ.แต่งตั้ง 

6. พฒันาการอาํเภอ                        อนุกรรมการและเลขานุการ 

7. นักวชิาการพฒันาชุมชน สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ 

     ทีรั่บผดิชอบงานกองทุนฯ        อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

องค์ประกอบ 



คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ (อกส.อ.) 

 

1. กาํกบั ดูแล  ติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุน และประสาน การดําเนินงาน 

     กองทุนพฒันาบทบาทสตรีในเขตพืน้ทีอ่าํเภอ 

2. จัดทาํแผนการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในเขตพืน้ทีอ่าํเภอ 

3. ตรวจสอบ กลัน่กรอง และให้ความเห็นชอบโครงการทีส่มาชิกขอรับ 

     การสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวยีน และโครงการ 

     ประเภทเงินอุดหนุน 

4. แต่งตั้งคณะทาํงานขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลและ 

     คณะทาํงานขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเทศบาล 

 

อาํนาจหน้าที ่



คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ (อกส.อ.) 

5. แต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

    หมู่บ้านหรือชุมชน 

6. แต่งตั้งคณะทาํงานอืน่ เพือ่ปฏิบัติงานอย่างหน่ึงอย่างใดทีเ่กีย่วข้อง 

    กบักองทุน 

7. รายงานผลการดําเนินการ ปัญหา และอุปสรรค เสนอต่อ 

     คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั 

     (อกส.จ.) 

8. ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามข้อบังคบั หรือตามที ่

     คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

     คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับจังหวดั 

     มอบหมาย 

อาํนาจหน้าที ่



กลไกการขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) ( 8 คน) 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

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

 

ผู้อาํนวยการสํานักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

คณะทาํงานขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานคร (9-12 คน)(ประธาน อกส.กทม. แต่งตั้ง) 

คณะทํางานขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเขต  

(9-12 คน) (ประธาน อกส.กทม. แต่งตั้ง) 

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน 

(ประธาน อกส.กทม. แต่งตั้ง) 

กลุ่มอาํนวยการ 
- งานการเงินและบัญชี - งานอาํนวยการและบริหารทัว่ไป 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- งานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ - งานพฒันาระบบเทคโนโลย ี

กลุ่มพฒันาศักยภาพกองทุน 
- งานส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ - งานเครือข่ายสัมพนัธ์ 

กลุ่มกฎหมาย 

ส่วนกลาง 

สํานักงานเลขานุการ อกส.กทม. 



กลไกการขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.) ( 8 คน) 

ส่วนภูมภิาค คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั 

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

คณะทํางานขบัเคลือ่น 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั  

(9-12 คน) (ประธาน อกส.จ. แต่งตั้ง) คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการดาํเนินงาน

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ    

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

 

คณะทํางานขบัเคลือ่น 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล/เทศบาล  

(7-9 คน) (ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง) 

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ 

หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 คน (กรณตีาํบล/เทศบาล 

มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถงึ 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลอืกเพิม่ 

เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 2-3 คน (ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง) 

สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. 

สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. 



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ตาํบล 

1. เป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี    

2. เป็นผู้มจีิตอาสา 
3. ไม่เป็นผู้มปีระวตัเิส่ือมเสียและขาดวนัิยทางการเงนิ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง : 4 ปี 

  (อาจได้รับแต่งตั้งอกีได้แต่จะดาํรงตาํแหน่งตดิต่อ 

   กนัเกนิสองวาระไม่ได้) เหมอืนผู้ทรงฯ 

คุณสมบัต ิ

ต่อ 



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ตาํบล 

1. ประชาสัมพนัธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุน 

2. ให้คาํปรึกษาในการเขยีนโครงการในหมู่บ้าน/ชุมชน 

3. เป็นผู้ประสานงานการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาท

สตรี ระหว่างสมาชิกกบัคณะทาํงานขบัเคลือ่นฯทุกระดบั /

อกส.อ./ อกส.จ. / คกส. และหน่วยงานภาครัฐ  ตามทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

อาํนาจหน้าที ่

ต่อ 



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ตาํบล 

 

 

หมู่บ้าน คอื หมู่บ้านแบ่งเขตพืน้ทีต่ามเขตขององค์กรปกครอง 

                   ส่วนท้องถ่ิน    (หมู่บ้านละ 1 – 2 คน) โดย 

        คดัเลอืก อาสาสมัครผู้ประสานงานฯหมู่บ้าน 

        โดย พฒันากร + กรรมการหมู่บ้าน ประชุมสมาชิกกองทุน 

       ในหมู่บ้าน คดัเลอืก หมู่บ้านละ 1 คน  

     ( ยกเว้น ตําบลทีมี่หมู่บ้านไม่ถึง  7 หมู่บ้าน  

                  คดัเลอืกเพิม่ หมู่บ้าน ละ 1 คน เป็น 2-3 คน ) 

       ประธาน อกส.อ.  : แต่งตั้ง 

      สนง.เลขานุการ อกส.จ. : บันทกึประวตัิใน DPIS 

 

 

วธีิคดัเลอืก 

ต่อ 



อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ตาํบล 

 

 

ชุมชน คอื ชุมชน/หมู่บ้าน แบ่งเขตพืน้ทีต่ามเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ได้แก่ เขตพืน้ทีพ่เิศษ (เมอืงพทัยา) เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลตาํบล 

        คดัเลอืก อาสาสมัครผู้ประสานงานฯชุมชน 

 โดย  ผู้นําชุมชนร่วมกบัผู้ใหญ่บ้าน(ถ้ามี)  ประชุมสมาชิกกองทุน ใน       

         ชุมชนคดัเลอืก ชุมชนละ 1 คน  

        (ยกเว้น เทศบาลทีมี่ชุมชนไม่ถึง 7 ชุมชน  คดัเลอืกเพิม่ 

       ชุมชน ละ 1 คน เป็น 2-3 คน ) 

        ประธาน อกส.อ. :  แต่งตั้ง 

        สนง.เลขานุการ อกส.จ.  : บันทกึประวตัิใน DPIS 
 

 

วธีิคดัเลอืก 



คณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล/เทศบาล 

 

ทีม่า : มาจากอาสาสมัครผู้ประสานงานฯ หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน 

(ยกเว้นมีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง  7 หมู่บ้าน/ชุมชน)  

คดัเลอืกกนัเองให้เหลอืตําบล/เทศบาล ละ  7-9 คน   
(คดัเลอืกในตําแหน่ง หัวหน้าคณะทาํงาน /คณะทาํงาน/  คณะทาํงานและเลขานุการ) 

โดยมี :  พฒันากรรับผดิชอบตาํบล/เทศบาล 

            เป็นทีป่รึกษา 

โครงสร้าง (7-9 คน) : 
       - หัวหน้าคณะทาํงาน 

      -  คณะทาํงาน 

      - คณะทาํงานและเลขานุการ 

 

องค์ประกอบ 

ต่อ 



คณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล/เทศบาล 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยืน่ขอกู้ยมืเงนิ เบือ้งต้น 

(2) ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจกบัสมาชิกและประชาชนในพืน้ทีเ่กีย่วกบักองทุน 

(3) ให้คาํแนะนําและเป็นทีป่รึกษาของสมาชิก 
(4) ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของกองทุน และสมาชิกในเขต 

      พืน้ทีต่าํบล/เทศบาล  

(5) ตดิตามการดาํเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพืน้ทีต่ําบล/เทศบาล 

(6) รายงานผลการดําเนินการ ปัญหา และอุปสรรค  

(7) ปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามข้อบังคบั หรือตามที ่ คกส.  อกส.จ.  อกส.อ. มอบหมาย 

อาํนาจหน้าที ่

ต่อ 



คณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล/เทศบาล 

          

         1. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. ประสาน อบต.และเทศบาล 

         ในพืน้ที ่จัดประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานการดําเนินงาน 

         กองทุนพฒันาบทบาทสตรีประจําหมู่บ้าน/ชุมชนทีไ่ด้รับ 

         คดัเลอืก ณ ทีท่าํการองค์การบริหารส่วนตําบล /เทศบาล เพือ่ 

         คดัเลอืกคณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตําบล/ 

         เทศบาล จํานวน 7-9 คน  

    2. ประธาน อกส.อ.  : แต่งตั้ง 

    3. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ.  : บันทกึประวตัิใน DPIS           

วาระการดํารงตําแหน่ง : 4 ปี (อาจได้รับแต่งตั้งอกีได้แต่จะ 

             ดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้) เหมือนผู้ทรงฯ 

การคดัเลอืก 



คณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

 

 

ทีม่า :  มาจากหัวหน้าคณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

       ตาํบล/เทศบาล คดัเลอืกตวัแทนอาํเภอละ 1-3 คน มาคดัเลอืกกนัเอง 9-11 คน 

โดยมี :   นักวชิาการพฒันาชุมชน สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดั 

               ทีรั่บผดิชอบงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เป็นทีป่รึกษา   

โครงสร้าง (9 – 12 คน) : 
   - หัวหน้าคณะทาํงาน 

    - คณะทาํงาน 

    - คณะทาํงานและเลขานุการ 

    - มพีนักงานกองทุนฯจังหวดั 1 คน(นักจัดการทัว่ไป) เป็นคณะทาํงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

องค์ประกอบ 

ต่อ 



คณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

(1) พจิารณาให้ความเห็นชอบกลัน่กรองโครงการของสมาชิกทีย่ืน่ขอกู้ยมืเงนิ 

       เพือ่เสนอ อกส.จ. 
(2) ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจกบัสมาชิกและประชาชนในพืน้ทีเ่กีย่วกบั 

      การดาํเนินงานกองทุน 

(3) ให้คาํแนะนําและเป็นทีป่รึกษาสมาชิก 
(4) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดาํเนินงานกองทุนและสมาชิก 

      ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั 

(5) ตดิตามการดาํเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั 

(6) รายงานผลการดําเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ของสมาชิก ต่อ อกส.จ. 

(7) ปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามข้อบังคบั หรือตามที ่คกส. อกส.จ. มอบหมาย 

อาํนาจหน้าที ่

ต่อ 



คณะทาํงานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

1. สํานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดประชุมหัวหน้าคณะทาํงานขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาท  

     สตรีตําบล/เทศบาล คดัเลอืกตัวแทนอาํเภอ ๆ ละ 1 คน  

     (ยกเว้นจังหวดัทีม่อีาํเภอไม่ถึง 9 อาํเภอ ให้คดัเลอืกตัวแทนอาํเภอละ 2 คน  

     สําหรับจังหวดัทีม่ ี3 อาํเภอ ให้คดัเลอืกอาํเภอละ 3 คน ) เสนอช่ือให้สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. 
2.  สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. จัดประชุมตัวแทนอาํเภอ ๆละ 1-3 คน เพือ่คดัเลอืกคณะทาํงาน 

     ขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั  9-11 คน (ตัวแทนโซน)  

      และให้คณะทาํงานขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั คดัเลอืกกนัเองในตําแหน่ง  

      หัวหน้าคณะทาํงาน คณะทาํงาน และคณะทาํงานและเลขานุการ 

3.  สพจ. มอบหมายให้พนักงานกองทุนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั  

       (ตําแหน่งนักจัดการงานทัว่ไป) เป็นคณะทาํงานและผู้ช่วยเลขานุการ  

4. ประธาน อกส.จ.  :  แต่งตั้ง 

5. สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. บนัทกึประวตัิใน DPIS            

วาระการดาํรงตําแหน่ง : 4 ปี (อาจได้รับแต่งตั้งอกีได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้) เหมือนผู้ทรงฯ 

   การคดัเลอืก 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

 

ประกอบด้วย 

1. พฒันาการจังหวดั  เป็นหัวหน้าสํานักงาน 

2. หัวหน้ากลุ่มงานทีรั่บผดิชอบกองทุน  (ปฏิบัติหน้าทีบ่างเวลา) 

3. นักวชิาการพฒันาชุมชนทีรั่บผดิชอบงานกองทุน  (ปฏิบัติหน้าทีบ่างเวลา) 

4. เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี สพจ. (ปฏิบัติหน้าทีบ่างเวลา) 

5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติหน้าทีบ่างเวลา) 

6. พนักงานกองทุน  2-3 คน    (ปฏิบัติหน้าทีเ่ต็มเวลา) 

    - ตําแหน่ง นักจัดการทัว่ไป  

    - ตําแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชี 

    - ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล 
 

โครงสร้าง 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

 

 

บทบาทหน้าที ่

 1. ดาํเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯในจังหวดั 

 2. ศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วกบั การดาํเนินงานของกองทุนฯ 

     ในจังหวดั 

 3. ดาํเนินการและประสานงานกบัส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ  

      และองค์กรต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการดําเนินงานของกองทุนฯในจังหวดั 

 4.  ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาบุคลากร และผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดาํเนินงาน 

       กองทุนฯในจังหวดั 

 5.  รวบรวม จัดทาํระบบฐานข้อมูลการดาํเนินงานกองทุนฯ ในจังหวดั 

 6.  ตดิตาม/รายงานผลการดาํเนินงานกองทุนฯ  ในจังหวดั ให้ สกส และ  

      อกส.จ. ตามกาํหนด 
  

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

 

 

บทบาทหน้าที ่

 7.  รวบรวมโครงการทีผ่่านความเห็นชอบของ  อกส.อ. บนัทกึในระบบ SARA พร้อมเสนอ 

      คณะทาํงานขบัเคลือ่นจังหวดักลัน่กรองและเสนอ   ต่อ อกส.จ. เพือ่พจิารณาอนุมตัิโครงการ  

 8.  แจ้งผลการพจิารณาอนุมตัิโครงการให้สมาชิก  ทราบภายในสิบห้าวนัทาํการนับแต่ 

      วนัทีไ่ด้รับอนุมตัิโครงการ และจัดทาํสัญญาเงนิกู้ตามแนวทางที ่สกส.กาํหนด  

 9. แจ้งเหตุผลแก่สมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุน  กรณไีม่ได้รับอนุมตัิโครงการภายใน 

      สิบห้าวนัทาํการนับแต่วนัทีม่มีติไม่อนุมตัิโครงการ 

 10. แจ้งสํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดัดาํเนินการ เบกิจ่ายและโอนเงนิตามจํานวนทีไ่ด้รับ 

       อนุมตัิแล้วจากบญัชีเงนิฝากคลงั สพจ. โอนเข้าบญัชีเงนิฝาก ธนาคารประเภทออมทรัพย์ 

       ของ สพจ. ก่อนโอนเงนิเข้าบญัชีสมาชิก 

  11. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงาน โครงการของเงนิทุนหมุนเวยีนของ 

        สมาชิก เสนอต่อ อกส.จ. พจิารณาอนุมตัิ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SARA   

         แจ้งกลบัสํานักงานเลขานุการ อกส.อ./ สมาชิก ทราบ 
  

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั 

 

 

บทบาทหน้าที ่

12.  ประสานการกาํหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการดาํเนินงานกบั อกส.จ./ 

       คณะขบัเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั ตามแนวทางที่ สกส.กาํหนด   

 13. รับแบบขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุนประเภทเงนิอุดหนุน เพือ่เสนอต่อ อกส.จ. 

        พจิารณาอนุมตัิ 

 14. รายงานผลการอนุมตัโิครงการทุนหมุนเวยีน/เงนิอุดหนุนมาที่ สกส.  

        เพือ่นําเข้าที่ประชุม คกส. เพือ่ทราบทุกเดอืน 

 15. รายงานผลการติดตามและผลการดําเนินงานตาม แนวทางที่ สกส.กาํหนด 

 16. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทองค์กรสตรี  ประกาศรายช่ือสมาชิกที่ขึน้ 

        ทะเบียน    แจ้งผลการขึน้ทะเบียนให้  สกส.  ทราบของสมาชิกทั้งสองประเภท 

  17. แจ้งผลการขึน้ทะเบียน การพ้นจากการเป็นสมาชิก ของสมาชิกประเภทองค์กร 

        ให้สมาชิกทราบ 

  18.  ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการดาํเนินงาน 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

 

ประกอบด้วย 

1. พฒันาการอาํเภอ เป็นหัวหน้าสํานักงาน 

2. นักวชิาการพฒันาชุมชนทีรั่บผดิชอบงานกองทุน  

 
 

โครงสร้าง 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการดาํเนินงาน 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

 

 

บทบาทหน้าที ่

1. กาํหนดสถานทีย่ืน่แบบขอรับการสนับสนุนโครงการเสนอ อกส.อ.  

2. จัดประชุม อกส.อ. เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบโครงการ  

3. ประสาน อบต. และเทศบาลในพืน้ทีจ่ัดประชุมอาสาสมคัรผู้ประสานงานการ 

     ดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีประจําหมู่บ้าน/ชุมชนทีไ่ด้รับคดัเลอืก  

     ณ ทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบล /เทศบาล เพือ่คดัเลอืกคณะทาํงาน 

     ขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล  จํานวน 7-9 คน 

4. รวบรวมโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจาก อกส.อ.    

     ส่งสํานักงานเลขานุการ อกส.จ. เพือ่เสนอ   อกส.จ.  พจิารณาอนุมตัโิครงการ 
 

 

ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการดาํเนินงาน 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

 

 

บทบาทหน้าที ่

5.  แจ้งผลการพจิารณาที่ไม่ผ่านการพจิารณาให้ผู้เสนอ โครงการน้ันให้ปรับปรุง 

     แก้ไขโครงการภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง เม่ือพ้นกาํหนด ถ้า อกส.อ.  

     ไม่ได้รับโครงการที่ได้แก้ไขแล้วให้ถือว่าผู้เสนอโครงการไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน 

6.  แจ้งหนังสือเชิญบุคคลที่เกีย่วข้องหรือสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงนิจากกองทุน  

     (ตามที่ อกส.อ. แสดงความเห็น) มาสอบถามหรือขอให้ส่งเอกสารเพือ่ประกอบการ 

     พจิารณาเพิม่เติม 

 7. รับและรวบรวมรายงานผลการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจากสมาชิก  

      ใบสําคญัรับเงนิ ส่งสํานักงานเลขานุการ อกส.จ. ตามกาํหนด  

 8.  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานกองทุน 

  
ต่อ 



สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชุมชน 

สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตามการดาํเนินงาน 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาํเภอ 

 

 

บทบาทหน้าที ่

9. รับและรวบรวมการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงาน โครงการของเงนิทุนหมุนเวยีนของ 

    สมาชิก ส่งให้สํานักงานเลขานุการ อกส.จ. เพือ่เสนอต่อ อกส.จ.   พจิารณาอนุมัติ 

10. ประสานการกาํหนดแผนการติดตามและการรายงานผลการดาํเนินงานกบั อกส.อ./ 

     คณะขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล/ เทศบาล/อาสาสมัครผู้ประสานงาน 

     กองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางท่ี อกส.จ./สกส.กาํหนด  

11. รายงานผลการติดตามและผลการดาํเนินงานตาม แนวทางที่ สกส.กาํหนด  

12. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ประกาศรายช่ือสมาชิก 

      แจ้งผลการขึน้ ทะเบียนให้ สํานักงานเลขานุการ อกส.จ.ทราบ 

13.  ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่  อกส.จ. มอบหมาย 

 



ประเดน็ทีต้่อง

ดาํเนินการ 



ประเดน็ทีต้่องดาํเนินการ 

1.  ขอให้ อกส.จ. /อกส.อ. จัดทาํแผนการบริหารกองทุนฯ ขั้นตอนการ

ดาํเนินงานของจังหวดั แผนการดาํเนินงานและแผนปฏบิตักิารประจําปี

งบประมาณ   และ สร้างความเข้าใจคณะทาํงานขบัเคลือ่นฯ ทุกระดบั  

ถอืปฏบิตัเิป็นแนวทางเดยีวกนั 

2.  บริหารเงนิทุนหมุนเวยีน/เงนิอุดหนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข ยุทธศาสตร์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

พ.ศ. 2560 -2564 และวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ 



ประเดน็ทีต้่องดาํเนินการ 

3. รณรงค์รับสมัครสมาชิกเพิม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่องทุนฯ กาํหนด 

4. ตดิตามการดาํเนินงานของสมาชิกให้เป็นไปตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของสมาชิก ฯ และพฒันาผลติภณัฑ์กลุ่ม 

    สู่การเป็น OTOP 

6. ส่งเสริมการรวมเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

7. ตดิตามการชําระหนีก้องทุนฯ เดมิ ให้เป็นไปตามแนวทางและกฎหมาย 



สํานกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพฒันาชมุชน 
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