
ส ำนักงำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี                                                                          

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                

5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ งำนเครือข่ำยสัมพันธ์                

   รายละเอียดเพิ่มเติม  www.womenfund.in.th 

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ 02 - 1413063 

จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
บรรณำธิกำรทีป่รึกษำ  นายเส่ง  สิงห์โตทอง   
บรรณำธิกำร    นางธนัสพร  ตลอดพงษ์  
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร   นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ 
กองบรรณำธิกำร   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ 
     นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
     นางสาวสุพัตรา  เล้ียงพรม 
ออกแบบรปูเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล 
      นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 

 กำรประเมนิทนุหมุนเวียนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี ประจ ำปีบัญชี 2560  

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุน

หมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านการเงิน การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน  

การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านอื่นๆ 

ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ก าหนดตัวช้ีวัดทุนหมุนเวียน ประเมินผล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
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ด้ำน/ 
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์วัดกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก
ร้อยละ 

หน่วย
วัด 
  

ค่ำเกณฑ์วัด 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ด้ำนที่ 1 กำรเงิน 20 ร้อยละ           

1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยมืเงินกองทุน
หมุนเวียนตามสัญญา 

10 ร้อยละ 60 70 80 90 100 

1.2 ร้อยละการให้กูย้ืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับ
แผนงานท่ีก าหนด 

10 ร้อยละ 60 70 80 90 100 

ด้ำนที่ 2 กำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15             
2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15 ร้อยละ 65 70 75 80 85 

ด้ำนที่ 3 กำรปฏิบัติกำร 35             
3.1 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/

กระทรวงการคลัง 
5 ระดับ 1 2 3 4 5 

3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

15 ระดับ 1 2 3 4 5 

3.3 ความสามารถในการจัดท าข้อมูลทางการเงินของ
จังหวัด และกทม. ประจ าปี 2560 

15 ร้อยละ 60 70 80 90 100 

ด้ำนที่ 4 กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 30             
4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 6 ระดับ 1 2 3 4 5 

4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6 ระดับ 1 2 3 4 5 

4.3 การตรวจสอบภายใน (กรณีทุนหมุนเวียนท่ีไม่
พร้อม)(โครงสร้างไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน) 

6 ระดับ 1 2 3 4 5 

4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 ระดับ 1 2 3 4 5 

4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 ระดับ 1 2 3 4 5 

  รวมทั้งสิ้นคะแนน 100             



ฉบับที่ 2 ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2560  www.womenfund.in.th 

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในเอกสาร
ฉบับนี้ ทางส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ต้องการส่ือสารให้ทุกภาคส่วน ได้รับทราบถึง 
การขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กิจกรรม/กระบวนการขอรับเงิน
อุดหนุนและข่าวสารสาระส าคัญ หวังเป็น อย่าง
ยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์และเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่จะใช้ส่ือสารระหว่างกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกับสมาชิก และท าให้ทุกท่าน
ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีค่ะ 

                                                                                  
 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     

        บรรณำธิกำร       

     ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากวันแหง่ความรกั (Vanlentine’s Day) 
ยงัมวีนัส าคญัอืน่อกี วันนี้ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะมาให้ความรู้แก่ท่าน
ผู้อ่านทุกท่านค่ะ... 
  

“วันนักประดษิฐ์” 
     ด้วยพระปรชีาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทางคณะรฐัมนตร ี
จงึมมีติก าหนดใหว้นัที ่2 กมุภาพนัธ ์ของทกุป ีเปน็วนันกัประดิษฐ ์เพือ่ระลึกถงึ
วนัทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 ทรงมีความห่วงใย
ต่อส่ิงแวดล้อมที่นับวันจะมีสภาพเส่ือมลงเรื่อย ๆ รวมถึงน้ าซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์
เครื่องกลส าหรับบ าบัดน้ าเสียขึ้นหลายช้ิน เช่น ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์ 
เครื่องตีน้ าชัยพัฒนา และชัยพัฒนาไฮโดรเป็นต้น แต่ช้ินที่ประสบความส าเร็จ
มากที่สุด อีกทั้งเป็นช้ินแรกที่ทรงได้รับสิทธิบัตรทางปัญญา       

    

กังหนัน ้ำชยัพฒันำ  
เปน็เครือ่งกลเติมอากาศ
ที่ผิวน้ าแบบหมุนช้า 
เป็นแบบทุ่นลอย      
มีใบพัดขับเคล่ือนน้ า
หมุนเป็นวงกลม 
ส าหรับขับเคล่ือนน้ า 
และวิดน้ าขึ้นไปสาด
กระจายเป็นฝอย
เพื่อให้น้ าได้สัมผัส   
กบัอากาศได้อยา่งทัว่ถงึ 
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ในอากาศสามารถละลายผสมกับน้ าได้เร็วและในช่วงที่น้ ากระจายขึ้นมานั้น  จะท าให้เกิดฟองอากาศจมลงไป เป็นการถ่ายเทอากาศ   
ได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านเติมอากาศลงในน้ าและท าให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้น จากการทดสอบพบว่ากังหันน้ าชัย
พัฒนาสามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ถึง 0.9 กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อช่ัวโมง      
     งำนวันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2538  ณ ศูนย์การค้าเวิลเทรดเซ็นเตอร์ โดยความรับผิดชอบ   
ของสนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมและได้จดัต่อมา เป็นประจ าทุกปี 

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4421.html
http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4421.html


             

    ขั้นตอนที่ 4 กำรช ำระคนืเงิน 

 

  
 
 
 
 
 

                           

กระบวนกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนน าแบบฟอร์มช าระคืนเงิน  
(Bill payment) หรือบัตรอ่อนบาร์โค้ดไปช าระเงิน 
กรณีมีเงินเหลือจ่าย/ส่งคืนโครงการ ณ เคาน์เตอร์  
ธนาคารหรือตู้ เอ ที เอ็ม ของธนาคารกรุงไทย/ออมสิน
และ ธ.ก.ส. 
 

ภายใน 7 วันท าการ นับต้ังแต่
ส้ินสุดโครงการ 

(กรณีเงินอุดหนุนคงเหลือ) 

 

สมาชิกประเภทองค์กร      
ท  ี่ได้รับการสนับสนุน       

เงินอุดหนุน 

2. ขอรับการสนับสนุน ส่งส าเนาหลักฐานการช าระคืน
เงินที่ธนาคารออกให้ /หลักฐานการใช้จ่ายเงิน 
ส่งส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  
ผ่านส านักงานเลขานุการ  อกส.อ. 
 

ภายใน 7 วันท าการ สมาชิกประเภทองค์กร        
ที่ได้รับการสนับสนุน        

เงินอุดหนุน 

3. สกส. (กลุ่มนโยบาย) จะอัพโหลดความเคล่ือนไหว
บัญชีของเงินฝากธนาคาร  (statement) จากธนาคาร
เข้าระบบโปรแกรม SARA เมื่อมีการช าระคืนด้วยระบบ  
Bill payment (กรณีมีเงินเหลือจ่าย + เงินไม่ด าเนิน
โครงการ)  

 

ทุกวันที่มีความเคล่ือนไหว งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สกส. 

4. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.   
ตรวจสอบ statement + หลักฐานการช าระคืนที่ได้
จากสมาชิก +หลักฐานการใช้จ่ายเงิน บันทึกรายการใช้
จ่ายเงิน ในระบบ SARA  พร้อมออกใบเสร็จรับเงินใน
ระบบ SARA และจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก 

 

สัปดาห์ที่ 2 - 4 ของเดือน 
  

นักวิชาการเงินและบัญชีของ
กองทุนฯ 

5. สพจ. น าเงินฝากคลัง 

 

ทุกส้ินเดือน จนท.การเงินและบัญชี สพจ. 
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                        ขั้นที่ 1 กำรยื่นขอรับกำรสนับสนุน 
 

         สมำชิกประเภทองค์กรสตรี 
        กรณี ที่เป็นโครงการที่ด าเนินการในภาพรวมของหมู่บ้าน ต าบล หรือ อ าเภอ ให้ยื่น ณ  ส านักงานเลขานุการ   
อกส.อ. (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ) 
        กรณี เป็นโครงการที่ด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด ให้ยื่น ณ  ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. (ส านักงาน   
พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
    ส ำหรับ กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานเลขานุการ อกส.กทม. (ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี )  
 
   ขั้นที่ 2 กำรพิจำรณำอนุมตัิโครงกำร 
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กระบวนกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. คณะท างานขับเคล่ือน ฯ ต าบล /เทศบาล /เขต  
   ตรวจสอบหลักฐาน + ให้ความเห็นในแบบเสนอ 
   โครงการ (ส่ง สนง.เลขานุการ อกส.อ/อกส.กทม.) 
  

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน คณะท างานขับเคล่ือนฯ
ต าบล/เทศบาล/เขต 

2. อกส.อ. พิจารณากล่ันกรองโครงการ ให้ความเห็น
ในแบบเสนอโครงการ 
 

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
  

อกส.อ. 

3. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกแบบเสนอ
โครงการในโปรแกรม SARA /ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน นักจัดการงานทั่วไป+จนท.
บันทึกข้อมูลกองทุนฯ 

4. คณะท างานขับเคล่ือนฯจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กล่ันกรองโครงการให้ความเห็นในแบบเสนอโครงการ 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 
  

สนง.เลขานุการ อกส.จ./
อกส.กทม. 

5. อกส.จ. ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน สนง.เลขานุการ อกส.จ./
อกส.กทม. 

 

6. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งผล     
การพิจารณาอนุมัติให้สมาชิก และส านักงานเลขานุการ     
อกส.อ. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ภายใน 15 วันท าการหลังจาก  
มีมติที่ประชุม 

นักจัดการงานทั่วไป      
ของกองทุนฯ 



กระบวนกำรขอรบักำรสนับสนนุเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 สืบเนื่องจากฉบับที่แล้ว ทางส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้น าเสนอขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุน ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนไปเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นี้ ขอน าเสนอกระบวนการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการประเภทเงินอุดหนุน ดังนี้ 
                   เงนิอดุหนนุ หมายความวา่ เงินตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการสนับสนุนโครงการที่แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสตรี 

 

คุณสมบัตแิละหลักเกณฑพ์ื้นฐำนในกำรขอรับกำรสนับสนุนเงนิกองทุนพฒันำบทบำทสตรี 

 
 
  1. เป็นสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
  2. มีสถานที่ท างาน หรือส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในท้องที่
ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุน ไม่น้อยกว่าหกเดือน 

• คณุสมบตั ิ 

 

  1. เป็นโครงการที่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (2) (3) (4)                    
  2. เป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงานกองทุนฯ 
  3. ไม่เป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน  
  4. เป็นโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาท กรณีวงเงินเกินสองแสนบาท
ให้ อกส.จ.เห็นชอบ เสนอ คกส.เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  5. เปน็โครงการทีไ่ม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น กรณีเป็นโครงการ
ที่บูรณาการกับหน่วยงานอื่นต้องระบุรายการและแหล่งที่มาของงบประมาณ
ให้ชัดเจน  
  6. เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน หรือ
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

• หลกัเกณฑพ์ืน้ฐำน 
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     ในกระบวนการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ท าการขอรับเงินอุดหนุน หลังจากที่สมาชิกได้รับเงินแล้ว ทางสนง.
อกส.จ./กทม. ด าเนินการบันทึกทะเบียนลูกหนี้ โดยในการบันทึก สนง. จะใช้โปรแกรม SARA หรือ โปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ 
 

โปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ 
(Smart Account Receivable Application: SARA) 

           กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี             
 คุณสมบัติ โปรแกรม SARA 
     1. เป็นโปรแกรมที่ท ำงำนแบบ Online เชื่อมโยงข้อมูล     
  ทั้ง 77 กองทุน เข้าไว้ด้วยกันในลักษณะศูนย์ข้อมูลกลาง        
  ที่สามารถดูแล ตรวจสอบได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
     2. เป็นโปรแกรมที่พัฒนำภำยใต้ลิขสิทธิ์ Theme Bucket    
  (Bucket Admin Bootstrap 3 Responsive Flat Dash    
  board) ที่ใช้เทคโนโลยี Bootstrap 3+ Framework,  
  HTML5 and CSS3, PHP + MySQL รองรับการใช้งานใน     
  iPhone, iPad, android phone และ tablet. ซึ่งเป็น 

เครื่องมือที่สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อยอดด้วยจนท.กองทุนและเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่ถูกใช้พัฒนาระบบ Online ในปัจจุบัน 
   3. เป็นโปรแกรมหลักส ำหรับกำรบริหำรงำนได้แบบครบวงจร ทั้งงานด้านทะเบียนสมาชิก ทะเบียนลูกหนี้  
ทะเบียนโครงการ การรับช าระหนี้ การออกเอกสารต่าง ๆ (หนังสือสัญญา Bill Payment / หนังสือแจ้งหนี้  
หนังสือทวงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น)  
   4. เชื่อมโยงระบบกำรช ำระเงนิคนืด้วยระบบ Bill-Payment กับ 3 ธนำคำร (ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ก.ส) โดยสามารถ 
พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ได้แบบอัตโนมัติและออกเอกสารBill Payment ให้ผู้กู้ได้ทันที  
   5. สำมำรถตรวจสอบข้อมูลผิดนดัช ำระ การยื่นกู้ซ้ า สถานะการเป็นสมาชิก ที่เชื่อมโยงกันทั้ง 77 กองทุน 
   6. สำมำรถจัดกำรงบประมำณ / เบิกเงิน-น าส่งเงินเข้า GFMIS,ธนาคาร, ปิดบัญชีประจ าเดือน/ปี/ค่าใช้จ่าย 
   7. จัดระดับควำมส ำคัญของผู้ใช้งำนออกเป็น 5 ระดบั เพื่อเป็นการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (จนท.บริหารโครงการ 
จนท.การเงิน, ผู้บริหารระดับหน่วย, 
 ผู้บริหารระดับสูง, ผู้ดูแลระบบ)  
   8. สำมำรถออกรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ 
 เพื่อสนับสนุนการท างานของผู้ใช้งานใน 
แต่ละระดับได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 
ดังนั้น โปรแกรม SARA จึงเป็น

โปรแกรมที่สามารถใช้บริหารงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้  
แบบครบวงจร  

     
 

      
      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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        ขั้นที่ 3 กำรโอนเงินให้สมำชิก 
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กระบวนกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1.ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  
   -  แจ้งสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   -  นัดท าสัญญา ณ (ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. /
สกส. แล้วแต่กรณี) 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 3 – 4        
ของเดือน 

นักจัดการงานทั่วไป       
ของกองทุนฯ 

2. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  
    พิมพ์สัญญาในระบบ SARA  พร้อมหลักฐานประกอบ 
ส่งให้ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.  
     (จังหวัด มี พจ. หรือผู้ที่ พจ. มอบหมายเป็น
คู่สัญญา) (กทม. มี ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนหรือ
ผู้ที่ผอ.กลุ่มฯ มอบหมายเป็นคู่สัญญา) 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
  

นักจัดการงานทั่วไป       
ของกองทุนฯ 

3. สมาชิกมาท าสัญญา ณ ส านักงานเลขานุการ  
    อกส.อ. /สกส. แล้วแต่กรณี  (ติดอากรแสตมป์) 
 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สนง.เลขานุการ อกส.อ./
อกส.กทม. 

4. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 
จัดส่งสัญญาฉบับจริง + ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารให้
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
  

สนง.เลขานุการ อกส.อ./
อกส.กทม. 

5. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รองรับ  
Bill payment ก่อนโอนเงินให้สมาชิก 

 

ภายในสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี  
ของกองทุนฯ 

6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โอนเงินให้สมาชิก 
 

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป จนท.การเงินและบัญชี สพจ. 

7. สมาชิกน าเงินไปด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผลการด าเนนิงานตามทีก่ าหนดและส่งหลักฐานการรบัเงิน 
(ใบส าคัญรับเงิน) ให้ อกส.อ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี 
 

ภายใน 7 วันท าการ หลังจาก
ได้รับเงินโอน 

สมาชิก 

8. ส านักงานเลขานุการ อกส.อง รวบรวมหลักฐานการ
รับเงิน (ใบส าคัญรับเงิน) ของสมาชิก ส่งให้ส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ. 
 

ภายใน 7 วันท าการ หลังจาก
ได้รับเงินโอน 

สนง.เลขานุการ อกส.อ. 



     ขั้นที่ 5 กำรตดิตำม/รำยงำนผล 
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

กระบวนกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. สมาชิกที่ขอรับการสนับสนุน รายงานผล  
การด าเนินงานครั้งแรก (เป็นภาพถ่าย และ
รายละเอียดผลการด าเนินงาน)  
 

ภายใน 30 วันหลัง นับต้ังแต่   
ส้ินสุดโครงการ 

  

สมาชิกผู้ได้รับการสนับสนุน
เงินทุน 

2. สมาชิกที่ขอรับการสนับสนุน รายงานงวด  
ส้ินเดือน มี.ค./ก.ย. ของทุกปีจนกว่าปิดโครงการ 
(กส.3/1) 
 

ภายในวันที่ 10 ของเดือน      
เม.ย./ต.ค. ทุกปี 

  

สมาชิกผู้ได้รับการสนับสนุน
เงินทุน 

3. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. รายงาน 
กส.4/1 ส่งส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 

ภายในวันที่ 20 ของเดือน     
เม.ย. / ต.ค. ทุกปี  

 

คณะท างานฯต าบล/เทศบาล/เขต 
และ สนง.เลขานุการ อกส.อ. 

4. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดท าแผน/ผล 
การติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุน ฯ ของอ าเภอรายงานส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ. 

 

รายไตรมาส 
  

ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 

5. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. รายงานผลการ
อนุมัติโครงการ ต่อ สกส. 
 

ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  

ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
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