
ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร   

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559



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

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



วตัถุประสงค์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบีย้ต ่า  ในการสร้างโอกาสให้สตรี 
เข้าถึงแหล่งเงนิทุนส าหรับการลงทุนเพ่ือพฒันาอาชีพ  สร้างงาน  
สร้างรายได้  หรือ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกจิ
ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี

2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสริมบทบาทและพฒันาศักยภาพสตรี
และ เครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี
การส่งเสริมและ พฒันาคุณภาพชีวติของสตรี  น าไปสู่การสร้าง
สวสัดภิาพ  หรือสวสัดกิารเพ่ือคุ้มครองและพทิักษ์สิทธิของสตรี
ดูแลผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ  ในสังคม

ข้อ 5

หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน
ต่อ



วตัถุประสงค์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
3. เป็นแห่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกจิกรรม
ในการพฒันาบทบาทสตรี  การสร้างภาวะผู้น า  การพฒันา
องค์ความรู้  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคม
ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ  
ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพฒันาสตรีตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาเห็นสมควร

ข้อ 5

หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



เงนิและทรัพย์สินกองทุน
1. เงนิทุนประเดมิที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงนิอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี
3. เงนิหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ตามมติ ครม. เม่ือวนัที่ 12 เมษายน 2559
เร่ืองขออนุมตัคิวบรวมทุนหมุนเวยีน 
(กองทุนพฒันาบทบาทสตรี) 

ข้อ 6

หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน
ต่อ



เงนิและทรัพย์สินกองทุน
4. เงนิหรือทรัพย์สินทีม่ีผู้บริจาคให้
5. เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
6. เงนิหรือทรัพย์สินทีต่กเป็นของกองทุนหรือ
ทีก่องทุนได้รับตามกฎหมายอ่ืน
7. ดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ที่เกดิจากเงิน
หรือทรัพย์สินของกองทุน

ข้อ 6

หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (คกส.)
1. อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน              เป็นประธานกรรมการ
2. รองอธิบดกีรมการพฒันาชุมชน         เป็นรองประธาน
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ก ากบัดูแลงานกองทุน
3. ผู้แทนกระทรวงการคลงั                 เป็นกรรมการ
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ                 เป็นกรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง อพช.แต่งตั้ง            เป็นกรรมการ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จ านวน  3 คน
6. ผู้อ านวยการ                              เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ 7

หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
1. ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และแนวทาง
ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
2. พจิารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี
3. ก าหนดข้อบังคบัเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล  
การเงิน  การพสัดุ  ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน   
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ  ของบุคลากรกองทุน 
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด

ข้อ 9
หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน
ต่อ



อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
4. ก ากบัดูแลการบริหารจดัการ  และตดิตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน
5. แต่งตั้งผู้อ านวยการ
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  
เพ่ือพจิารณาหรือปฏิบัติงานตามทีค่ณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย

ข้อ 9

หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 1 การบริหารกองทุน

ข้อ 11

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
บริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจังหวดั 
และคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและตดิตาม
การด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ    

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี “สกส.”ข้อ 12

หมวด 1 การบริหารกองทุน

หน้าทีส่ านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี “สกส.”
1. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
2. ด าเนินงานต่างๆ ของกองทุน
3. ศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการ

ด าเนินงานของกองทุน
4. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการด าเนินงานของ

กองทุน

ข้อ 13

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 1 การบริหารกองทุน

หน้าทีส่ านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี “สกส.”
5. ด าเนินการและประสานงานกบัส่วนราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  และองค์กรต่างๆ  ที่เกีย่วข้องกบั
การด าเนินงานของกองทุน
6. ส่งเสริม  สนับสนุน  การพฒันาบุคลากร  
และผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานกองทุน
7. รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน
8. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ข้อ 13

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ต่อ



หมวด 1 การบริหารกองทุน

ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั  
เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั

ข้อ 13
วรรคสอง 
และ

วรรคสาม

ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ  
เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่กรองและ

ตดิตามการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน
ต่อ



หมวด 1 การบริหารกองทุน

ข้อ 13
วรรคสอง

ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
เป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ให้มีผู้อ านวยการคนหน่ึง  
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง  ท าหน้าที่บริหาร
ส านักงานและบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ข้อ 14

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 2 สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

สตรีทีป่ระสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ  
การส่งเสริมและการสนับสนุนเพ่ือการพฒันา
ศักยภาพสตรี  เครือข่ายสตรี  และองค์กรสตรี  
ต้องขอขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน

ข้อ 
15

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 2 สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

สมาชิก มี 2 ประเภท
1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
2. สมาชิกประเภทองค์กรสตรี
หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกีย่วกบัคณุสมบัติ 
การเป็นสมาชิก  การขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก  
และการพ้นจากการ เป็นสมาชิกให้เป็นไปตามทีค่ณะ
กรรมการบริหารก าหนด

ข้อ 16

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 3 การรับเงิน การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ

กรมการพฒันาชุมชนเปิดบัญชีเงนิฝากไว้ที่
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลงั  
และส านักงานคลงัจังหวดั  แล้วแต่กรณ ี
ช่ือบัญชี “กองทุนพฒันาบทบาทสตรี” 

เพ่ือรับ-จ่ายเงนิกองทุน และห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่าย
ก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก

ข้อ
17

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 3 การรับเงิน การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ

ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไว้ทีธ่นาคารกรุงไทย  ออมสิน  และ ธ.ก.ส. 
ช่ือบัญชี “กองทุนพฒันาบทบาทสตรี (จังหวดั)”  
เพ่ือรับ-จ่ายเงินของกองทุน 
ทุกส้ินเดือนให้ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดน าเงินใน

บัญชีเงินฝากธนาคารส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนทีเ่ปิดไว้ที่
ส านักงานคลงัจังหวัด

ข้อ 18

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 3 การรับเงนิ การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงนิ

การใช้จ่ายเงนิของกองทุนให้เป็นไปเพ่ือกจิการ  
ต่อไปนี้
1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนหรือแหล่งเงนิทุนตาม
วตัถุประสงค์ของกองทุน  (การจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารก าหนด)
2. เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารกองทุน

ข้อ 19

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 3 การรับเงนิ การจ่ายเงิน  และการเกบ็รักษาเงนิ

ให้ผู้อ านวยการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
พจิารณาอนุมตัอิย่างน้อยหกสิบวนัก่อนวนัเร่ิมต้น
ปีบัญชีของทุกปีและส่งกระทรวงการคลงัอย่าง
น้อยสามสิบวนัก่อนวนัเร่ิมต้นปีบัญชีของ
ทุกปี  เพ่ือพจิารณาอนุมตัก่ิอนการใช้จ่ายเงนิ

ข้อ 
20

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 3 การรับเงนิ การจ่ายเงิน  และการเกบ็รักษาเงิน

ผู้อ านวยการหรือผู้ซ่ึงผู้อ านวยการ
มอบหมายเป็นผู้อนุมตัแิละส่ังจ่ายเงินของ
กองทุนตามแผนการด าเนินงานและ
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ 
21

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 3 การรับเงิน การจ่ายเงนิ  และการเกบ็รักษาเงิน

การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเกบ็รักษาเงิน
หรือการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคบั  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยการน้ันโดยอนุโลม  
หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการได้ให้ท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั

ข้อ 
22

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 4 การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล

คณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบบัญชี
ที่เหมาะสมตามหลักบัญชี การปิดบัญชีให้
กระท าปีละคร้ัง โดยถือปีงบประมาณเป็น
รอบปีบัญชี

ข้อ 23

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 4 การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล

คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานการเงิน
ของกองทุนส่งให้ สตง.  หรือบุคคลที ่สตง. 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวนั
นับแต่วนัส้ินปีบัญชีผู้สอบบัญชีท ารายงานการสอบ
บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน
หน่ึงร้อยห้าสิบวนันับแต่วนัส้ินปีบัญชี

ข้อ 24

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 4 การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล

คณะกรรมการบริหารน าส่งรายงาน
การเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลงัภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัที่ได้รับรายงานจาก
ผู้สอบบัญชี

ข้อ 25

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 4 การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล

กรมการพฒันาชุมชนจัดให้มรีะบบการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการ
ต่างๆ ของกองทุน  ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ทีค่ณะกรรมการก าหนด

ข้อ 26

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 4 การบัญชี  การตรวจสอบ  และการรายงานผล

กรมการพฒันาชุมชนส่งรายงาน
การเงนิของกองทุนตามรูปแบบ วธีิการ 
และก าหนดเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด

ข้อ 27

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



หมวด 5 การประเมนิผล

คณะกรรมการบริหารจดัให้มีระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์  วธีิการ  และ
เง่ือนไข ทีค่ณะกรรมการก าหนด  พร้อมกบัจดัให้มีการ
จดัท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง
คณะกรรมการบริหาร  ผู้อ านวยการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  
ตามล าดบั  เพ่ือใช้ก ากบัการปฏิบัติงาน

ข้อ 28

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



ในระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐาน  หลักเกณฑ์หรือแนวทางด าเนินงาน
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 หรือที่คณะกรรมการบริหารก าหนดให้เป็น
ไปตามข้อบังคับนี้   ใ ห้น ากฎ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ
ของทางราชการ  ซ่ึงใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ.  2558 มาบังคับใช้ไปพลางก่อนได้ เ ท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้ง  จนกว่าคณะกรรมการจะได้ออกมาตรฐาน  หลกัเกณฑ์
และแนวทางในเร่ืองดังกล่าว

ข้อ 29

หมวด 6 บทเฉพาะกาล

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



ส ำนกังำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชมุชน


