คำนำ
กองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี ด านิ นการภาย฿ตຌ พ ระราชบั ญญั ติ การบริ ห ารทุ นหมุ น วี ย น
พ.ศ. โ55่ ละขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวาดຌวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. โ55้ ดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีป็นผูຌกาหนดนยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ละ
นวทาง฿นการบริหารกองทุน฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ ซึไงมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงทพมหานคร ป็นกลเก฿นการบริหารกองทุน พิจารณา
ละอนุ มัติ ครงการของสมาชิก ทีไ ยืไ น ขอรับ การสนั บ สนุ น ละขั บ คลืไ อนงานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ละ
คณะอนุ กรรมการกลัไ น กรองละติดตามการดานิ น งานกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรีอาภอ มีห นຌ าทีไกลัไ นกรอง
ครงการ มีคณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ละอาสาสมัครผูຌประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหมูบຌาน/ชุมชน ป็นสวนสาคัญ฿นการขับคลืไอนการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส านั กงานกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี จึ งเดຌจั ดทานวทางการด านิ นงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.โ55้ ขึๅน ซึไงเดຌผานการพิจารณาหในชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากการประชุม
ครัๅงทีไ ใ /โ55้ มืไอวันทีไ โ สิงหาคม พ.ศ.โ55้ พืไอ฿หຌคณะอนุกรรมการบริหารกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จั งหวัด /กรุ งทพมหานคร คณะอนุ กรรมการกลัไ นกรองละติดตามการด านิ นงานกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี อ าภอ
คณะท างานขั บ คลืไ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั งหวัด /กรุ งทพมหานคร / ขต /ต าบล/ ทศบาล ละ
อาสาสมัครผูຌประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมูบຌาน/ชุมชน รวมทัๅงจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองมีความรูຌความขຌา฿จ
฿นการดานิ นงานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี สามารถบริหารจัดการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีเดຌถูกตຌองตาม
ระบียบ กอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกับสตรี
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สิงหาคม โ55้
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นวทางการดานินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. ความป็นมา
รัฐบาลมีนยบายจัดตัๅงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มืไอปงบประมาณ พ.ศ. โ555 ภาย฿ตຌสานัก
ลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตอมาคณะรักษาความสงบหงชาติ ิคสช.ี เดຌมีมติมืไอวันทีไ โ้ กรกฎาคม โ55็
฿หຌ อนยຌายกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี มาอยูก รมการพั ฒ นาชุ มชน ละนายกรัฐ มนตรี หใน ชอบมื ไอ
วัน ทีไ แ็ ธัน วาคม โ55็ ฿หຌก รมการพัฒ นาชุม ชนดานิน การขอจัดตัๅงกองทุนทีไมีวัตถุประสงค์ดียวกับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พรຌอมสนอขอจัดตัๅงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ55้
คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบ฿หຌจัดตัๅงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มืไอวันทีไ โใ มิถุนายน โ55่ ขึๅน
฿นกรมการพัฒนาชุมชน ดยกรมฯ เดຌรับจัดสรรงบประมาณประจาป งบประมาณ พ.ศ. โ55้ จานวน แเเ
ลຌ า นบาท ิหนึไ ง รຌ อ ยลຌ า นบาทถຌ ว นี ละต อ มาคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ มืไ อ วั น ทีไ แโ มษายน โ55้ ฿หຌ
ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สานักลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขຌากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการ
พัฒนาชุมชน ดยมีผลตัๅงต วันทีไ แ พฤษภาคม โ55้ ซึไงทา฿หຌการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู฿นความ
รับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเดຌ  ต ง ตัๅ ง คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ละ
ผูຌ อ านวยการส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พืไ อ บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ภาย฿ตຌ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนวียน พ.ศ. โ55่ ละขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี วาดຌวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. โ55้
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2. วัตถุประสงค์ของกองทุน
ิ1ี ป็ นหลงงินทุ นหมุน วียนดอกบีๅ ยตไา ฿นการสรຌางอกาส฿หຌ สตรีขຌาถึงหลงงิน ทุ น
สาหรับการลงทุนพืไอพัฒนาอาชีพ สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ หรือสริมสรຌางความขຌมขใงทางดຌานศรษฐกิจ
฿หຌกสตรีละองค์กรของสตรี
ิ2ี ป็น หลงงิน ทุ นพืไ อการส งสริมบทบาทละพั ฒ นาศักยภาพสตรีละครือขายสตรี
฿นการฝ้าระวังดูลละกຌเขปัญหาของสตรี การสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาเปสูการสรຌาง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการพืไอคุຌมครองละพิทักษ์สิทธิของสตรีละผูຌดຌอยอกาสอืไน โ ฿นสังคม
ิ3ี ป็นหลงงินทุนพืไอการสงสริม สนั บสนุ นการจัด กิจกรรม฿นการพัฒ นาบทบาทสตรี
การสรຌางภาวะผูຌนา การพัฒนาองค์ความรูຌ พืไอสริมสรຌางความขຌมขใงทางดຌานสังคม฿หຌกสตรีละองค์กร
ของสตรี
ิ4ี ป็นหลงงินทุนพืไอสนับสนุนครงการอืไน โ ทีไป็นการกຌเขปัญหาละพัฒนาสตรีตามทีไ
คณะกรรมการพิจารณาหในสมควร

3. กลเกการขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แ. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ิคกส.ี แ คณะ
โ. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงทพมหานคร ิอกส.กทม.ี แ คณะ
ใ. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ิอกส.จ.ี ็ๆ คณะ
4. คณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาภอ
ิอกส.อ.ี ่็่ คณะ
5. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขต ิคณะทางานขับคลืไอนฯขตี 5เ ขต
ๆ. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงทพมหานคร ิคณะทางาน
ขับคลืไอนฯจังหวัด/กรุงทพมหานครี ็็ คณะ
็. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/ทศบาล ิตามขตพืๅนทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนี ิคณะทางานขับคลืไอนฯ ตาบล/ทศบาลี
่. อาสาสมัครผูຌประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมูบຌาน/ชุมชน ิตามขตพืๅนทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนี ซึไงป็นผูຌทนสมาชิก฿นหมูบຌาน/ชุมชน ทุกหงทัไวประทศ ิอาสาสมัครกองทุนฯี
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กลเกกำรขับคลืไอนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

สวนกลำง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี ิคกส.ี ิ ่ คนี

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี
กรุงทพมหำนคร ิอกส.กทม.ี
ิ่-แโ คนี ิประธำน คกส. ตงตัๅงี
สำนักงำนลขำนุกำร อกส.กทม.

คณะทำงำนขับคลืไอนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงทพมหำนคร
ิ้-แโ คนี
ิประธำน อกส.กทม. ตงตัๅงี

ผูຌอำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ิสกส.ี

สำนักงำนลขำนุกำร อกส.จ.

กลุมอำนวยกำร

- งานการงินละบัญชี
- งานอานวยการละบริหารทัไวเป

กลุมนยบำยละยุทธศำสตร์

คณะทำงำนขับคลืไอนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีขต ิ้-แโ คนี
ิประธำน อกส.กทม. ตงตัๅงี

อำสำสมัครผูຌประสำนงำน
กองทุนฯ ชุมชนละ แ คน
ิประธำน อกส.กทม. ตงตัๅงี

สวนภูมภิ ำค

- งานยุทธศาสตร์ผนงานละครงการ
- งานพัฒนาระบบทคนลยี

กลุมพัฒนำศักยภำพกองทุน
- งานสงสริมละพัฒนาศักยภาพ
- งานครือขายสัมพันธ์

กลุมกฎหมำย

ระดับจังหวัด
ิอกส.จ.ี ิแเ-แโ คนี
ิประธำน คกส. ตงตัๅงี

สำนักงำนลขำนุกำร อกส.จ.
คณะทำงำนขับคลืไอนกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรีจังหวัด
ิ้-แโ คนีิประธำน อกส.จ. ตงตัๅงี

คณะอนุกรรมกำรกลัไนกรองละติดตำมกำร
ดำนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำภอ
ิอกส.อ.ี

ิ็-แแ คนีิประธำน คกส. ตงตังๅ ี
สำนักงำนลขำนุกำร อกส.อ.
คณะทำงำนขับคลืไอนกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรีตำบล/ทศบำล
ิ็-้ คนี ิประธำน อกส.อ.ตงตัๅงี

อำสำสมัครผูຌประสำนงำนกองทุนฯ
หมูบຌำน/ชุมชน ละ แ คน

ิกรณีตำบล/ทศบำล
มีหมูบຌำน/ชุมชนเมถึง ็ หมูบຌำน/ชุมชน ฿หຌลือก
พิไมป็นหมูบຌำน/ชุมชน ละ โ-ใ คน

ิประธำน อกส.อ.ตงตังๅ ี
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4. ประภทงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทีไ฿ห้สมาชิกขอรับการสนับสนุน
แี ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี

งินทุนหมุนวียน หมายความวา งินทุน฿หຌกูຌกสมาชิกตามครงการทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก
กองทุ น พืไ อการประกอบอาชี พ การสรຌางงาน การสรຌางรายเดຌ หรือ การสริม สรຌางความขຌ ม ขใงทาง
ศรษฐกิจ
โี ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
งินอุดหนุน หมายความวา งินทุนตามครงการทีไเดຌรับการสนับสนุนจากกองทุนพืไอการ
สงสริมบทบาทละพัฒนาศักยภาพสตรีละครือขาย การสงสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม฿นการพัฒนา
บทบาทสตรี ละการสนับสนุนครงการทีไกຌเขปัญหาละพัฒนาสตรี

5. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ิแี ป็ น สมาชิ ก ประภทบุ ค คลธรรมดา ซึไ ง รวมตั ว กั น ิแี สมาชิกประภทองค์กรสตรี
ตัๅงตหຌาคนขึๅนเป หรือสมาชิกประภทองค์กรสตรี ิโี มีสถานทีไทางาน หรือสานักงาน฿หญตงัๅ อยู
ิโี มีภูมิลานาหรือถินไ ทีไอยู หรือสถานทีไทางาน ตัๅงอยู฿น
฿นทຌองทีไทีไยืไนบบขอรับการสนับสนุน
ทຌองทีไทีไยนืไ บบขอรับการสนับสนุนเมนຌอยกวาหกดือน
เมนຌอยกวาหกดือน
ิใี มีการดานินงานหรือมีผลงานกีไยวขຌองกับอาชีพ
ทีขไ อรับการสนับสนุน
ิไี เมป็นผูຌมีประวัติสือไ มสียละขาดวินัยทางการงิน

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

4

|

6. หลักกณฑ์พืๅนฐาน฿นการขอรับการสนับสนุน

ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี

ิแี ป็นครงการพืไอพัฒนาอาชีพ การสรຌางงาน
การสรຌางรายเดຌ หรือการสริมสรຌาง
ความขຌมขใงทางดຌานศรษฐกิจ฿หຌก
สตรีละองค์กรของสตรีป็นสาคัญ
ิโี ป็นครงการทีไตอบสนองยุทธศาสตร์
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ิใี ป็นครงการทีไมีผลการดานินงานหรือ
ผานการฝຄกอาชีพมากอน
ิไี มีวงงินเมกินครงการละสองสนบาท
ดยมีอตั ราดอกบีๅยรຌอยละสามตอป
ิ5ี กาหนดระยะวลาการผอนชาระคืนเมกินสองป
ละตຌองชาระคืนอยางนຌอยปละสองงวด
ิๆี ป็นครงการทีไเมกอ฿หຌกิดความสียหายตอ
สิไงวดลຌอม฿นชุมชนหรือตอความสงบ
รียบรຌอยของประชาชน

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี

ิแี ป็นครงการทีไ฿ชຌจายตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนตามขຌอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาดຌวยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. โ55้ ขຌอ 5 ิโี
ิใี ิไี
ิโี ป็นครงการทีไตอบสนองยุทธศาสตร์
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ิใี เมป็นครงการประภทงินทุนหมุนวียน
ิไี ป็นครงการทีไมวี งงินเมกินสองสนบาท
กรณีวงงินกินสองสนบาท฿หຌ อกส.จ. ละ
อกส.กทม. ลຌวตกรณีพิจารณา฿หຌความ
หในชอบลຌวสนอตอ คกส. พืไอพิจารณาอนุมตั ิ
ิ5ี ป็นครงการทีไเมเดຌรับงินสนับสนุนจาก
หนวยงานอืนไ กรณีป็นครงการทีไบรู ณาการ
รวมกับหนวยงานอืนไ ตຌองระบุรายการละ
หลงทีไมาของงบประมาณ฿หຌชัดจน
ิๆี ป็นครงการทีไเมกอ฿หຌกิดความสียหาย
ตอสิงไ วดลຌอม฿นชุมชน หรือตอความสงบ
รียบรຌอยของประชาชน
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7. อกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
แี บบสนอครงการขอรับการสนับสนุน
งินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
โี อกสารประกอบการขอกูຌ
โ.แี กรณีสมำชิกประภทบุคคลธรรมดำ
ิแี สานาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูຌ ทนกลุม ละผูຌกูຌรว ม
รวมเมนอຌ ยกวา 5 คน
ิกรณีทีไอยูเมตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน฿หຌ
กรอกทีไอยูป ัจจุบนั เวຌกับสำนำบัตรประจำตัว
ประชำชน ิรับรองสำนำีี
ิโี ภาพถายผลงานทีไผานมา ิถຌามีี
ิใี บบอืนไ โ ตามทีไ อกส.จ./อกส.กทม.
กาหนด
โ.โี กรณีสมำชิกประภทองค์กรสตรี
ิแี บันทึกการประชุมขององค์กร
ิโี หนังสือมอบอานาจ฿หຌทาการทน
฿นการยืไนสนอครงการ
ิกรณี องค์กรทีไเม฿ชนติ บิ ุคคล ฿หຌประธำนของ
องค์กรสตรีทำนัๅนมีอำนำจ฿นกำรยืนไ สนอ
ครงกำรี
ิใี สานาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูຌ ทน
ิกรณีทีไอยูเมตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน
฿หຌกรอกทีอไ ยูปัจจุบนั เวຌกับสำนำบัตรประจำตัว
ประชำชน ิรับรองสำนำี
ิไี ภาพถายผลงานทีไผานมา ิถຌามีี
ิ5ี บบอืไน โ ตามทีไ อกส.จ./อกส.กทม.
กาหนด

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
แี บบสนอครงการขอรับการสนับสนุน
งินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภทงบอุดหนุน ิทุน฿หຌปลาี
2ี อกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
ิแี บันทึกการประชุมขององค์กร
ิโี ห นั งสื อ ม อ บ อ าน าจ฿หຌ ท าก าร ท น
฿นการยืไนสนอครงการ
ิกรณี องค์กรทีไเม฿ชนิติบคุ คล ฿หຌประธำน
ขององค์กรสตรีืกรรมกำร ไ รำย
มีอำนำจ฿นกำรยืไนสนอครงกำรี
ิใี สานาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูຌ ทน
ิกรณีทีไอยูเ มตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน
฿หຌกรอกทีอไ ยูปัจจุบนั เวຌกับสำนำบัตรประจำตัว
ประชำชน ิรับรองสำนำีี
ิไี ภาพถายผลงานทีไผานมา ิถຌามีี
ิ5ี บบอืไนโ ตามทีไ อกส.จ /อกส.กทม.
กาหนด
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8. การยืไนขอรับการสนับสนุน
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
 สมำชิกบุคคลธรรมดำ
 สมำชิกประภทองค์กรสตรี
ละสมำชิกประภทองค์กรสตรี
กรณีทีไ ป็นครงการทีดไ านินการ฿นภาพรวม
ของหมูบ ຌาน ตาบล หรือ อาภอ ฿หຌยนืไ ณ
฿หຌยืไนบบสนอครงการ ณ ทีไทาการ
สานักงานลขานุการ อกส.อ. ิสานักงาน
คณะทางานขับคลืไอนฯตาบล/ทศบาล฿น
พัฒนาชุมชนอาภอี
พืๅนทีไตัๅงของผูขຌ อกูຌ
กรณีป็นครงการทีดไ านินการ฿นภาพรวม
กรณี ทีไ ส มาชิ ก บุ ค คลธรรมดา มี ผูຌ  สนอ
ของจังหวัด ฿หຌยนืไ ณ สานักงานลขานุการ
ครงการอยูคนละพืๅนทีไ ฿หຌยืไนสนอครงการตาม
อกส.จ. ิสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดี
ทีไอยูของผูຌทนกลุมป็นหลัก
สำหรับ กรุงทพมหานคร ฿หຌยืไน ณ
กรณีสมาชิกประภทองค์กรสตรี฿หຌยืไนสนอ
สานักงานลขานุการ อกส.กทม.
ครงการตามขตพืๅนทีไตัๅงของสานักงานองค์กรนัๅน
ิสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ี
สำหรับ กรุงทพมหานคร ฿หຌยืไน ณ
สานักงานคณะทางานขับคลืไอนฯ ขต
ิตามทีไประกาศเวຌี

9. กระบวนการขอรับการสนับสนุนงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทีไ
กระบวนกำร
แ. กำรยืไนขอรับกำรสนับสนุน
- สมาชิกยืนไ บบสนอครงการ
โ. กำรพิจำรณำอนุมัติครงกำร
แี คณะทางานขับคลืไอนฯ ตาบล/ทศบาล/
ขต ตรวจสอบหลักฐาน ื ฿หຌความหใน
฿นครงการ ิสง.สนง.ลขานุการ อกส.อ./
อกส.กทม.ี

ระยะวลำดำนินกำร

ผูຌรับผิดชอบ

สัปดาห์ทีไ แ
ของดือน

สมาชิก

สัปดาห์ทีไ โ
ของดือน

คณะทางาน
ขับคลือไ นฯ
ตาบล/ทศบาล/ขต
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ทีไ

กระบวนกำร
โี อกส.อ. พิจารณากลันไ กรองครงการ
ิสงครงการทีไผานการพิจารณา฿หຌ
สานักงานลขานุการ อกส.จ. ครงการ
เมผานสงคืนสมาชิกปรับปรุงกຌเขี
ใี สานักงานลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม.
บันทึกบบสนอครงการ฿นปรกรม SARA
ไี คณะทางานขับคลืไอนฯ จังหวัด/
กรุงทพมหานครพิจารณาครงการ
5ี อกส.จ. /อกส.กทม. ประชุมอนุมตั ิ ครงการ

ๆี สานักงานลขานุการ อกส.จ./ อกส.กทม.
จຌงผลการพิจารณาอนุมตั ิ฿หຌสมาชิก ละ
สานักงานลขานุการ อกส.อ. ทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร
ใ. กำรอนงิน฿หຌสมำชิก
1ี สานักงานลขานุการ อกส.จ. / อกส.กทม.
จຌงสมาชิกทีเไ ดຌรับการอนุมัติครงการ
ปຂดบัญชีงินฝากธนาคารรองรับงินกองทุน
/นัดทาสัญญาตามวัน วลา สถานทีไ ทีกไ าหนด
โี สานักงานลขานุการ อกส.จ. / อกส.กทม.
พิมพ์สัญญา฿นปรกรม SARA พรຌอม
อกสาร฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.อ.
ใี สมาชิกมาทาสัญญา ณ สานักงานลขานุการ
อกส.อ. ละสานักงานลขานุการ อกส.อ.
สงสัญญา ิฉบับจริงี พรຌอมสานาบัญชีงิน
ฝากธนาคารคืน฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ.
ไี สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
จຌงขอบิกงินฝากคลังกับสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/สกส. ลຌวตกรณีตามวงงิน
ทีเไ ดຌรับอนุมตั ิ มาขຌาบัญชีงินฝากธนาคาร
ทีรไ องรับ Bill payment ของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ิตรียมพรຌอมสาหรับ
อน฿หຌสมาชิกี

ระยะวลำดำนินกำร
สัปดาห์ทีไ ใ
ของดือน

ผูຌรับผิดชอบ
อกส.อ.

ภาย฿นสัปดาห์
ทีไ แ ของดือน

นักจัดการงานทัไวเปื
จนท.บันทึกขຌอมูล
กองทุนฯ
สัปดาห์ทีไ แ
สนง.ลขานุการ
ของดือน
อกส.จ./อกส.กทม.
สัปดาห์ทีไ โ
สนง.ลขานุการ
ของดือน
อกส.จ./อกส.กทม.
ภาย฿น แ5 วันทาการ นักจัดการงานทัไวเป
หลังจากมีมติทีไ
ของกองทุนฯ
ประชุมอนุมัติ
ภาย฿นสัปดาห์
ทีไ ใ-ไ ของดือน

นักจัดการงานทัไวเป
ของกองทุนฯ

ภาย฿นสัปดาห์
ทีไ ใ ของดือน

นักจัดการงานทัไวเป
ของกองทุนฯ

ภาย฿นสัปดาห์
ทีไ ไ ของดือน

สนง.ลขานุการ
อกส.อ./อกส.กทม.

ภาย฿นสัปดาห์
ทีไ ไ-5 ของดือน

นักวิชาการงินละ
บัญชีของกองทุนฯ
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ทีไ

กระบวนกำร
5ี สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ตรวจสอบสัญญา จัดทางบหนຌาลขทีบไ ัญชี
จานวนงินทีไจะอน฿หຌสมาชิก ละจຌง฿หຌ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. ลຌวตกรณี
อนงิน฿หຌสมาชิก ิวัน ดือน ป ฿นสัญญา ฿หຌ
ป็นวันดียวกันกับวันทีไ อนงินขຌาบัญชีสมาชิกี
ๆี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /สกส.
อนงินขຌาบัญชีสมาชิกตามงบหนຌาบัญชี
ทีเไ ดຌรับอนุมตั ิครงการ
็ี สมาชิกนางินเปดานินงานตามครงการ
ละรายงานผลการดานินงานตามทีไกาหนด
ละสงหลักฐานการรับงิน ิ฿บสาคัญ
รับงินี ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.อ./
อกส.กทม. ลຌวตกรณี
่ี สานักงานลขานุการ อกส.อ. รวบรวม
หลักฐานการรับงิน ิ฿บสาคัญรับงินี ของ
สมาชิก สง฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ.
ไ. กำรชำระคืนงิน
1ี ผูຌกูຌืผูຌขอรับการสนับสนุน นาบบฟอร์ม
ชาระคืนงิน ิBill paymentี เปชาระงิน
รายงวดหรืองินครงการหลือจาย ณ
คาน์ตอร์ธนาคาร หรือ ตูຌ อ ที อใม
ของธนาคารกรุงเทย ออมสิน ธ.ก.ส.
โี ผูຌกูຌืผูຌขอรับการสนับสนุน สานาหลักฐาน
การชาระคืนงินทีธไ นาคารออก฿หຌ สงสานักงาน
ลขานุการ อกส.อ./อกส.กทม.ลຌวตกรณี
ใี สานักงานลขานุการ อกส.อ. สงหลักฐานการ
ชาระคืนงินของผูกຌ ูຌืผูຌขอรับการสนับสนุน
฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ.
ไี สกส.ิกลุมนยบายฯี จะดานินการ
อัพหลดความคลืไอนเหวบัญชีของงินฝาก
ธนาคาร ิstatementี ขຌาระบบ SARA มืไอ
มีการรับชาระคืนผานระบบ Bill payment

ระยะวลำดำนินกำร
กอนวันทีไ 5
ของดือน
ถัดเปหลังจากเดຌรับ
อนุมตั ิครงการ

ผูຌรับผิดชอบ
นักวิชาการงินละ
บัญชีของกองทุนฯ

ภาย฿นวันทีไ 5 ของ
ดือนถัดเปหลังจาก
เดຌรบั อนุมัติ ครงการ
ภาย฿น ็ วันทาการ
หลังจากรับงิน

จนท.การงินละ
บัญชี สพจ.

ภาย฿น ็ วันทาการ
หลังจากรับงิน

สนง.ลขานุการ
อกส.อ.

สมาชิก

เมกินวันทีไ 5 ของงวด
สมาชิกิผูຌกีูຌ
ตามสัญญาทีไกาหนด ื องค์กรทีไเดຌรบั การ
หรือมืไอสรใจสินๅ ครงการ สนับสนุนงินอุดหนุน
ภาย฿น ็ วันทาการ
ิกรณีงินอุดหนุนคงหลือี

ภาย฿นวันทีไชาระคืน
งินทีธไ นาคาร
ภาย฿นสัปดาห์ทีไ โ
ของดือน
ทุกวันทีไมีความ
คลืไอนเหว

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สมาชิกิผูຌกีูຌ
ื องค์กรทีไเดຌรบั การ
สนับสนุนงินอุดหนุน
สนง.ลขานุการ
อกส.อ.
งานพัฒนาระบบทคนลยี

กลุมนยบายละ
ยุทธศาสตร์
สกส.
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ทีไ

กระบวนกำร
5ี สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ตรวจสอบ statement ื หลักฐานการชาระคืน
งินทีไเดຌรบั จากสานักงานลขานุการ อกส.อ. /
สมาชิก ลຌวตกรณี ละ ทารายการรับ
ชาระคืน฿นครงการ ิลูกหนีๅรายตัวี
฿นปรกรม SARA พรຌอมออก฿บสรใจรับงิน
฿นระบบ SARA
ๆี สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
สง฿บสรใจรับงิน฿หຌผกูຌ ูຌืผูຌขอรับการสนับสนุน
ผานสานักงานลขานุการ อกส.อ. กรณี
กรุงทพมหานคร สกส.สง฿หຌสมาชิกดยตรง
็ี สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ตรวจสอบลูกหนีๅผดิ นัด ฿นระบบปรกรม
SARA หากมี฿หຌออก฿บจຌงหนีๅ สง฿หຌลกู หนีๅ
่ี สานักงานลขานุการ อกส.จ. นางินทีเไ ดຌรับ
การชาระคืนทังๅ หมด จຌงสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนาฝากคลัง ิพืไอ฿ชຌป็นฐาน
จานวนงินสาหรับการพิจารณาอนุมตั ิ
ครงการของตละครัๅงี
้ี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นางินฝากคลัง
5. กำรติดตำม/รำยงำนผล
แี สมาชิกผูเຌ ดຌรับการสนับสนุนงินกองทุน
สงหลักฐานการ฿ชຌจา ยงิน ภาย฿น ็ วัน
ทาการนับตสิๅนสุดครงการ ิงินอุดหนุนี
โี สมาชิกรายงานผลการดานินงานครัๅงรก
ภาย฿น ใเ วันทาการหลังจากเดຌรับ
งินกองทุน
ใี สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานละการ
฿ชຌจายงิน ณ สินๅ ดือนมีนาคม ละ
กันยายน ของทุกป ิบบ ใ/แุ ใ/โี
จนกวาจะชาระคืนงินหมดละปຂดครงการ
฿นปรกรม SARA

ระยะวลำดำนินกำร
สัปดาห์ทีไ โ-ใ
ของดือน

ผูຌรับผิดชอบ
นักวิชาการงินละ
บัญชีของกองทุนฯ

สัปดาห์ทีไ ไ
ของดือน

นักวิชาการงินละ
บัญชีของกองทุนฯ

สัปดาห์ทีไ ไ
ของดือน

นักวิชาการงินละ
บัญชีของกองทุนฯ

ภาย฿นวันทีไ โ5 ของ
ดือน

นักวิชาการงินละ
บัญชีของกองทุนฯ

ทุกสิๅนดือน

จนท.การงินละ
บัญชี สพจ.

ทุกครัๅงทีไเดຌรับอนุมตั ิ
ครงการ

สมาชิกผูเຌ ดຌรบั การ
สนับสนุนงินทุน

ทุกครัๅงทีไเดຌรับอนุมตั ิ
ครงการ

สมาชิกผูเຌ ดຌรบั การ
สนับสนุนงินทุน

-ทุกครังๅ ทีไเดຌรบั อนุมัติ
ครงการ
-ราย ๆ ดือน ภาย฿น
แเ ม.ย./ต.ค. ทุกป

สมาชิกผูเຌ ดຌรบั การ
สนับสนุนงินทุน

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ทีไ

กระบวนกำร
4ี คณะทางานขับคลืไอนฯ ตาบล/ทศบาล
ละสานักงานลขานุการ อกส.อ.
 สรุป รวบรวมหลักฐานการ฿ชຌจายงิน
การรายงานผลการดานินงานครังๅ รก
 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานละ
การ฿ชຌจายงินกองทุนฯของสมาชิก
ิกส. ไ/แ ุไ/โี สง สานักงานลขานุการ อกส.จ.
กรณี กรุงทพมหานครสมาชิกสง ณ สานักงาน
ลขานุการ อกส.กทม.
5ี สานักงานลขานุการ อกส.อ. จัดทาผน/
ผลการติดตาม สงสริม ละสนับสนุนการ
ดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปงบประมาณ รายงานผล฿หຌ
สานักงานลขานุการ อกส.จ.
ๆี สานักงานลขานุการ อกส.จ.
 บันทึกหลักฐานการ฿ชຌจายงินอุดหนุน฿น
ปรกรม SARA
 ตรวจสอบความถูกตຌองของรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานละการ฿ชຌจายงินกองทุน
ิกส.ไ.แ/ไ.โี ฿นปรกรม SARA
ิทะบียนคุมลูกหนีๅรายตัวี
 จัดทาบัญชีตามบบทีกไ าหนด ฿หຌ
ครบถຌวนถูกตຌองป็นปัจจุบัน

ระยะวลำดำนินกำร
-ทุกครังๅ ทีไเดຌรบั
อนุมตั ิครงการ
- ราย ๆ ดือน
ภาย฿น โเ ม.ย. /
ต.ค. ทุกป

ผูຌรับผิดชอบ
คณะทางานฯ
ตาบล/ทศบาล/ขต
ละ
สนง.ลขานุการ
อกส.อ

ทุกเตรมาส

สนง.ลขานุการ
อกส.อ.

ทุกดือน

- นักวิชาการงินละ
บัญชีของกองทุนฯ
- นักจัดการงานทัวไ เป
ของกองทุนฯ

ทุก ๆ ดือน

ทุกดือน

 รายงานผลความกຌาวหนຌาของการดานินงาน
กองทุนฯ฿หຌ อกส.จ. ทราบ

ทุกดือน

็ี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานสถานะ
ทางการงิน ตามบบทีไกาหนด ฿หຌกรม
่ี สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
รายงานผลตาง โ สง฿หຌ สกส. ดังนีๅ
 รายงานผลความกຌาวหนຌาของการ
ดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
 รายงานผลการดานินงานประจาป

ทุกวันทีไ 5 ของดือน
ถัดเป

- นักวิชาการงินละบัญชี
ของกองทุนฯจัดทา
-จนท.การงินละบัญชี
สพจ. ตรวจสอบ
- นักจัดการงานทัไวเปของ
กองทุนฯ

สพจ.

ทุกเตรมาส
สิๅนปงบประมาณ

หมำยหตุ : ระยะวลำดำนินกำร สำมำรถปรับปลีไยนเดຌตำมควำมหมำะสม
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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10. การพิจารณาอนุมัติ
ครงการ
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ิแี คณะขับคลือไ นกองทุนฯ ตาบล/ทศบาล ตรวจสอบ
ความครบถຌวนของรายละอียด ครงการพรຌอม
หลักฐานประกอบ ละคุณสมบัตติ ามงือไ นเขการพิจารณา
ครงการละลงความหใน บืๅองตຌน พืไอประกอบการ
พิจารณา รวบรวมสงสานักงานลขานุการ อกส.อ.
ิโี สานักงานลขานุการ อกส.อ. จัดประชุม อกส.อ.
พิจารณา฿หຌความหในชอบครงการ
ิใี ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.อ. รวบรวมครงการ
ทีไผานความหในชอบตาม ขຌอ ิโี สงสานักงาน
ลขานุการอกส.จ. พืไอสนอตอ อกส.จ. พืไอพิจารณา
อนุมัติ ครงการ
กรณีกำรดำนินงำน฿นขตพืๅนทีไกรุงทพมหำนคร
฿หຌสำนักงำนลขำนุกำร อกส.กทม. สนอตอ
อกส.กทม. พืไอพิจำรณำอนุมตั ิครงกำร
กรณี อกส.อ. พิจารณาครงการ฿ดลຌวเมผานการพิจารณา
฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.อ. / สานักงานลขานุการ
อกส.กทม. ลຌวตกรณีจຌง฿หຌผูຌสนอครงการนัๅน฿หຌ
ปรับปรุงกຌเขครงการภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌ
รับจຌง มืไอพຌนกาหนดหากสานักงานลขานุการ อกส.อ.
หรือสานักงานลขานุการ อกส.กทม.เมเดຌรบั ครงการทีเไ ดຌ
กຌเขลຌว฿หຌถือวาผูຌสนอครงการ เมประสงค์ขอรับการ
สนับสนุน
ิไี สานักงานลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม. บันทึกขຌอมูล
ครงการ฿นปรกรม SARA พรຌอม จัดตรียมครงการทีไ
ผานการบันทึกขຌอมูล฿นปรกรม SARA ขຌาทีไประชุม
คณะทางานขับคลืไอน ฯ จังหวัด /กรุงทพมหานคร
ิ5ี คณะทางานขับคลือไ นฯ จังหวัด/กรุงทพมหานคร
จัดประชุมกลันไ กรองครงการ ละลงความหใน
ละสรุปผลการกลัไนกรองครงการ

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ิแี ฿หຌ อกส.อ. พิจารณา฿หຌความหในชอบครงการ
ิโี ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.อ. รวบรวมครงการ
ทีไผานความหในชอบตาม ขຌอ แ สง สานักงาน
ลขานุการ อกส.จ. พืไอสนอตอ อกส.จ.
พืไอพิจารณาอนุมตั ิครงการ ดย฿หຌคณะทางาน
ขับคลืไอนฯ จังหวัด กลันไ กรองครงการ฿หຌความหใน
ประกอบการพิจารณา บือๅ งตຌน
กรณี อกส.อ. พิจำรณำครงกำร฿ดลຌวเมผำ น
กำรพิจำรณำ฿หຌสำนักงำนลขำนุกำร อกส.อ. จຌง฿หຌ
ผูຌสนอครงกำรนันๅ ฿หຌปรับปรุงกຌเขครงกำรภำย฿น
สำมสิบวันนับตวนั ทีไเดຌรบั จຌง มืไอพຌนกำหนดหำก
สำนักงำนลขำนุกำร อกส.อ. เมเดຌรับครงกำรทีไเดຌ
กຌเข
ลຌว฿หຌถือวำผูຌสนอ ครงกำรเมประสงค์ขอรับกำร
สนับสนุน
ิใี สานักงานลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม. บันทึก
ขຌอมูลครงการ฿นปรกรม SARA พรຌอม จัดตรียม
ครงการทีไผา นการบันทึกขຌอมูล฿นปรกรม SARA
ขຌาทีปไ ระชุมคณะทางานขับคลือไ น ฯ จังหวัด /
กรุงทพมหานคร
ิไี คณะทางานขับคลืไอนฯ จังหวัด/กรุงทพมหานคร
จัดประชุมกลันไ กรองครงการ ละลงความหใน
ละสรุปผลการกลัไนกรองครงการ
ิ5ี สานักงานลขานุการ อกส.จ. รวบรวมครงการ
ทีไผานการกลัไนกรอง ละทีไเมผา นการกลันไ กรอง
พรຌอมหตุผล ขຌาทีไประชุม อกส.จ./อกส.กทม.
ลຌวตกรณี
ิๆี สานักงานลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม.
จัดประชุม อกส.จ./ อกส.กทม. ลຌวตกรณี
พืไอพิจารณาอนุมตั ิครงการ
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

12

|

ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ิๆี สานักงานลขานุการ อกส.จ. รวบรวมครงการทีไผานการ
กลัไนกรอง ละทีเไ มผานการกลันไ กรองพรຌอมหตุผล
ิ็ี ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ขຌาทีไประชุม อกส.จ./อกส.กทม. ลຌวตกรณี
จຌงผลการพิจารณาการอนุมตั ิครงการ฿หຌสมาชิก
ิ็ี ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ทราบภาย฿นสิบหຌาวันทาการ ละจัดทาสัญญา
จຌงผลการพิจารณาการอนุมัติ ครงการ฿หຌสมาชิกทราบ
ขอรับงินสนับสนุนงินตามนวทางทีไสานักงาน
ภาย฿นสิบหຌาวันทาการ ละจัดทาสัญญากูຌ งินตาม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กาหนด ดย฿หຌ
นวทางทีไ สกส. กาหนด ดย฿หຌพัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการจังหวัดหรือผูทຌ ีไพัฒนาการจังหวัด
หรือผูຌทีไพัฒนาการจังหวัดมอบหมายป็นคูสัญญา
มอบหมายป็นคูสัญญา
฿นสวนการดานินงาน฿นขตพืๅนทีไ
กรณีทีไ อกส.จ./อกส.กทม.เมอนุมตั ิครงกำร฿ด
กรุงทพมหานคร฿หຌผูຌอานวยการกลุม พัฒนา
฿หຌสำนักงำนลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม.ลຌวตกรณี
ศักยภาพกองทุนหรือผูຌทีไผอูຌ านวยการกลุมพัฒนา
จຌงผลหงกำรนันๅ กสมำชิกผูขຌ อรับกำรสนับสนุน
ศักยภาพกองทุนมอบหมายป็นคูสญ
ั ญา
งินจำกกองทุนทรำบภำย฿นสิบหຌำวันทำกำรนับต
กรณีทีไ อกส.จ./อกส.กทม. เมอนุมัติ ครงกำร
วันทีไมมี ติเมอนุมัติ ครงกำร
฿ด฿หຌสำนักงำนลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม.
หมำยหตุ
จຌงผลหงกำรนัๅนกสมำชิกผูຌขอรับกำรสนับสนุน
ิแี ฿หຌ อกส.จ. /อกส.กทม. หรือ อกส.อ. หรือ
งินจำกกองทุนทรำบภำย฿นสิบหຌำวันทำกำร
คณะทางานขับคลืไอนฯ ลຌวตกรณี พิจารณา
นับตวนั ทีไมมี ติ เมอนุมตั ิครงกำร
ครงการทุกประภทดยคานึงถึงวัตถุประสงค์
หมายหตุ
ของครงการตามความหมาะสมของวงงิน
ิแี ฿หຌอกส.จ. /อกส.กทม. หรือ อกส.อ. หรือ คณะทางาน
คา฿ชຌจายของครงการ ความคุมຌ คาละประยชน์
ขับคลือไ นฯ ลຌวตกรณี พิจารณาครงการทุกประภท
ทีไคาดวาจะเดຌรบั รวมทัๅงการสนับสนุนละ
ดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของครงการตามความ
การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐหรือภาคอกชน
หมาะสมของวงงินคา฿ชຌจายของครงการ ความคุมຌ คา
กรณี อนุกรรมกำรผูຌ฿ดมีสวนเดຌสียหรือมีกำร
ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับรวมทัๅงการสนับสนุนละ
ขัดกันหงผลประยชน์ซงึไ กียไ วขຌองกับครงกำรทีไ
การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐหรือภาคอกชน
ขอรับกำรสนับสนุน อนุกรรมกำรผูนຌ ัๅนจะมี
กรณี ทีไ ป็นครงกำรประภทงินทุนหมุนวียนทีไ
สวนรวม ฿นกำรพิจำรณำครงกำรเมเดຌ
ขอรับกำรสนับสนุนตຌองพิจำรณำถึง ควำมสำมำรถ
ิโี อกส.จ./อกส.กทม. อาจชิญบุคคลทีไกีไยวขຌอง
ของสมำชิก฿นกำรชำระงินคืน ละปัจจัยสีไยง
หรือสมาชิกผูຌขอรับการสนับสนุนงินจากกองทุน
฿นกำรดำนินครงกำรอยำงรอบคอบ
มาสอบถาม หรือขอ฿หຌสง อกสารพือไ
กรณี อนุกรรมกำรผู฿ຌ ดมีสวนเดຌสียหรือมีกำร
ประกอบการพิจารณาพิมไ ติมเดຌ
ขัดกันหงผลประยชน์ซงึไ กีไยวขຌองกับครงกำรทีไ
ขอรับกำรสนับสนุน อนุกรรมกำรผูนຌ ัๅนจะมี
สวนรวม฿นกำรพิจำรณำครงกำรเมเดຌ
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ิโี อกส.อ. /อกส.จ. /อกส.กทม. อาจชิญบุคคล
ทีไกีไยวขຌองหรือสมาชิกผูขຌ อรับการสนับสนุนงิน
จากกองทุนมาสอบถามหรือขอ฿หຌสงอกสาร
พืไอประกอบการพิจารณาพิไมติมเดຌ

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี

11. การอนงิน
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ิแี สานักงานลขานุการ อกส.อ. จຌงสมาชิก
ทราบป็นลายลักษณ์อกั ษร ฿หຌสมาชิกทีเไ ดຌรับ
อนุมัติ ครงการลຌวปຂดบัญชีงินฝากธนาคาร
ประภทออมทรัพย์พืไอรองรับการอน งินกองทุน
กรณีเดຌรับอนุมตั ิครงกำร จຌงปิดบัญชี
งินฝำกธนำคำรประภทออมทรัพย์พืไอรองรับ
งินกองทุน ละนัดหมำยวันทำสัญญำ ณ
ทีไสำนักงำนลขำนุกำร อกส.อ.
 สมำชิกประภทบุคคลธรรมดำ ฿หຌปຂด
บัญชี฿หม แ ครงการ แ บัญชี แ ธนาคาร ดย
฿หຌตวั ทนกลุม ื ิผูຌกรูຌ วม อยางนຌอย โ รายี
ดยมีงืไอนเขการบิกจายเมนຌอยกวา
ใ คน ชืไอบัญชี ชือไ -สกุลตัวทนกลุม
ละ ชืไอ-สกุล ผูຌกรูຌ วม โ ราย
 สมำชิกประภทองค์กรสตรี ฿หຌ฿ชຌบัญ ชี
ขององค์กรของสตรีเดຌ
ิโี สานักงานลขานุการ อกส.จ. พิมพ์สัญญา
งินกูຌจากปรกรม SARA ิจานวน แ ชุด
ทาสานา โ ชุดี พรຌอมหลักฐานประกอบ
฿หຌพัฒนาการจังหวัด ิพจ.ี หรือผูຌทีไ พจ.
มอบหมาย ลงนาม฿นสัญญา ิผูຌ฿หຌกูຌี
ิสานักงานลขานุการ อกส.จ. ป็นผูຌกาหนด
งวดชาระี กาหนดวันทีไชาระ ณ วันทีไ 5 ของ
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ิแี สานักงานลขานุการ อกส.อ. จຌงสมาชิก
ทราบป็นลายลักษณ์อักษร
กรณี เ ดຌ รั บ อนุ มั ติ  ครงกำรจຌ ง ขอส านา
บั ญ ชี งิ น ฝากธนาคารประภทออมทรั พ ย์ ข อง
องค์ ก ร พืไ อ รองรั บ งิ น กองทุ น ละนั ด หมาย
วัน ท าสั ญ ญา ณ ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.อ.
/อกส.จ. ลຌวตกรณี
ิโี ฿หຌสมาชิกทีไเดຌรับอนุมัติครงการลຌวปຂด
บัญชีงินฝากธนาคารประภทออมทรัพย์พืไอ
รองรับการอนงินกองทุน ิถຌาองค์กรยังเมมี
บัญชีขององค์กร หากมี฿หຌ฿ชຌบัญชีขององค์กรเดຌี
ิใี สานักงานลขานุการ อกส.จ. พิมพ์สัญญา
ขอรับการสนับสนุนงินกองทุนฯ จาก
ปรกรม SARA ิจานวน แ ชุด ทาสานา
จานวน โ ชุดี พรຌอมหลักฐานประกอบ ฿หຌ
พัฒนาการจังหวัด ิพจ.ี หรือผูຌทีไพัฒนาการ
จังหวัดมอบหมาย ลงนาม฿นสัญญา ิผูຌ฿หຌการ
สนั บ สนุ น ี พรຌอ มจัด ส งหลัก ฐานการท าสั ญ ญา
฿หຌ ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.อ. /อกส.จ.
ทีไกีไยวขຌองลຌวตกรณี
ิไี สมาชิกมาทาสัญญา ณ สานักงานลขานุการ
อกส.อ. /สานักงานลขานุการ อกส.จ. ลຌวตกรณี
ตามวันทีไนดั หมายพรຌอมสงสานาบัญชีงินฝาก
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ดือนตามงวดิทัไวประทศี พรຌอมจัดสงหลักฐาน
ธนาคารขององค์กร จานวน แ ชุด ดย
การทาสัญญา฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.อ.
วัน ดือน ป ทีไลงนาม฿นสัญญา จะตຌองป็นวัน
ิใี สมาชิกมาทาสัญญา ณ สานักงานลขานุการ
ดียวกันกับ วัน ดือน ป ทีไอนงินขຌาบัญชีสมาชิก
อกส.อ. ตามวันทีไนดั หมายพรຌอมสงสานา
ิ5ี สานักงานลขานุการ อกส.อ. จัดสงสัญญา
บัญชีงินฝากธนาคารทีไปຂด฿หม จานวน แ ชุด ื
ขอรับการสนับสนุนงินกองทุนฯ ิฉบับจริงี
พยาน โ ราย ิดยนาบัตรประชาชนตัวจริง
ละสานาบัญชีงินฝากธนาคารของสมาชิก
มาดຌวยพืไอยืนยันสภาพบุคคลของผูຌกูຌรวม
จานวน แ ชุด ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ.
ทุกคนืพยานี ดยสัญญางินกูฉຌ บับจริง฿หຌ
ื สงสานาสัญญาฯ ละอกสารประกอบ฿หຌ
ติดอากรสตมป์ตามวงงินกูຌ ิสองพันบาทตอ
ผูຌ ขอรั บการสนั บสนุ น แ ชุ ด ื กใ บส านาสั ญญาฯ
อากรสตมป์หนึไงบาที
ื  บ บ ส น อ ค รงก ารทีไ เดຌ รั บ อ นุ มั ติ เวຌ ทีไ
ิไี สานักงานลขานุการ อกส.อ. จัดสงสัญญา
ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.อ. จ านวน แ ชุ ด
งินกูຌ ิฉบับจริงี ละสานาบัญชีงินฝาก
ิอกสารประกอบมอบ฿หຌสมาชิก เดຌก
ธนาคารของผูຌกูຌ แ ชุด ฿หຌสานักงานลขานุการ
ส านาครงการือกสารนะน าการช าระคื นงินื
อกส.จ. ื สงสานาสัญญางินกูຌ ละอกสาร
฿บส าคั ญ รั บ งิ น จ านวน โ ชุ ด ืบบฟอร์ ม
ประกอบ฿หຌผูຌทนกลุม แ ชุด ื กใบสานา
การชาระงินกองทุนฯ /บัตรออนบาร์คຌด ี
สัญญางินกูຌืทะบียนคุมลูกหนีๅรายตัว เวຌทีไ
ิๆี ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม.
ส า นั ก ง า น ล ข า นุ ก า ร อ ก ส .อ . แ ชุ ด
จຌงสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด / สกส.
ิอกสารป ระก อบ มอบ ฿หຌ สมาชิ ก เดຌ  ก ลຌวตกรณีดานินการบิกงินละอนงินตาม
สานาครงการื อกสารนะนาการชาระคืนงินื จานวนทีไเดຌรับอนุมัติลຌวจากบัญชีงินฝากคลัง
฿บส าคั ญรั บ งิ น โ ชุ ด ืบบฟอร์ มการช าระ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. อนขຌา
งินกองทุนฯ ิBill paymentี /บัตรออนบาร์คຌด
บัญชีประภทออมทรัพย์ของสานักงานพัฒนา
ิ5ี ฿หຌสานั กงานลขานุ การ อกส.จ. จຌงสานั กงาน
ชุมชนจังหวัด/สกส. ลຌวตกรณีทีไรองรับการ
พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ด านิ น การบิ ก งิน ละ
ชาระคืนงินดຌวยระบบ Bill payment
อนงินตามจานวนทีไเดຌรับอนุมัติลຌว
กอนอนงินขຌาบัญชีสมาชิกทีไปຂดเวຌตามขຌอ ิโี
จากบัญชีงินฝากคลังสานักงานพัฒนาชุมชน ิ็ี มืไอสมาชิกเดຌรบั งินอนลຌว฿หຌดานินการ
จังหวัด อนขຌาบัญชีประภทออมทรัพย์ของ
ตามครงการทีเไ ดຌรับอนุมัติภาย฿นจใดวันทา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทีไรองรับการ
การละสง฿บสาคัญรับงินก สานักงาน
ชาระคืนงินดຌวยระบบ Bill payment กอน
ลขานุการ อกส.อ./อกส.กทม. ลຌวตกรณี จานวน
อนงินขຌาบัญชีสมาชิกทีไปຂดเวຌตามขຌอ ิแี
โ ฉบับ ละรายงานผลการดานินงานตามหຌวงวลา
ิๆี มืไอสมาชิกเดຌรับงินอนลຌว ฿หຌสง฿บสาคัญรับงิน
ทีไกาหนด ละ฿หຌรายงานผลการดานินงานพรຌอม
฿หຌก สานักงานลขานุการ อกส.อ. จานวน โ ฉบับ
ภาพถาย สงสานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.
ละ ฿หຌสมาชิกดานินการตามครงการทีไเดຌรบั
กทม. ลຌวตกรณีภาย฿นสามสิบวันทาการนับ
อนุมัติภาย฿นจใดวันทาการ ละ฿หຌรายงานผลการ
ตวันสิๅนสุดครงการ สมาชิกทีไเดຌรับงิน
ดานินงานครังๅ รก พรຌอมภาพถาย สงสานักงาน
สนับสนุนจากกองทุนประภทงินอุดหนุน
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ลขานุการ อกส.อ. ละ อกส.กทม. ลຌวตกรณี
ภาย฿นสามสิบวันนับตวนั ทีไเดຌรับงินอน
ิ็ี สมาชิกทีไเดຌรับงินสนับสนุนจากกองทุน
ประภทงิ น ทุ น หมุ น วี ย น ตຌ อ งด านิ น งาน
฿หຌป็นเปตามผนงานครงการตามทีไเดຌยืไน
บบขอรับการสนับสนุน หากขอกຌเข
ปรับปรุงผนงานครงการพืไอดานินการ
ตามครงการดิมตามจานวนงินทีไเดຌรับ
อนุมัติเปกอนลຌวนัๅนกใเดຌ ดยสนอผนงาน
ครงการทีไ ขอกຌ เขปรั บปรุ ง฿หม นัๅ น ฿หຌ อกส.จ.
พิจารณาอนุมัติ พืไอดานินการตามผนงาน
ครงการทีไเดຌรับอนุมัติ
ิ่ี สานักงานลขานุการ อกส.อ. รวบรวม
฿บส าคั ญรั บงิน ส งส านั กงานลขานุ การ อกส.จ.
จานวน แ ชุ ด ละ กใบเวຌนบทะบี ยนคุ มลูกหนีๅ
รายตัว ณ สานักงานลขานุการ อกส.อ. แ ชุด
 กำรกใบหลักฐำนงินทุนหมุนวียน
แี สำนักงำนลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม.
ิแี สัญญางินกูຌฉบับจริง ิติดอากรสตมป์ี
พรຌอมรายละอียดนบทຌายสัญญา
ิโี สานาบัญชีงินฝากธนาคารของสมาชิก
ิสานาถูกตຌองี
ิใี ทะบียนคุมสัญญางินกูຌ
ิไี ทะบียนคุมบัญชีงินฝากธนาคาร
ของสมาชิก ิสาหรับการอนงินรายงวดี
ิ5ี ทะบียนคุมลูกหนีรๅ ายตัว
โี สำนักงำนลขำนุกำร อกส.อ.
ิแี สรุปงบหนຌาการทาสัญญารายตาบล
ิโี สานาสัญญางินกูขຌ องสมาชิก
ิใี สานาบบสนอครงการทีไเดຌรบั อนุมัติ
ของสมาชิก
ิไี ทะบียนคุมลูกหนีๅรายตัว
ใี สมำชิก
ิแี สานาสัญญางินกูຌ จานวน แ ชุด

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ตຌองดานินงาน฿หຌป็นเปตามผนงานครงการ
ตามทีเไ ดຌยนืไ บบขอรับการสนับสนุน จะนางิน
ทีเไ ดຌรับจากกองทุนเป฿ชຌจา ย฿นกิจกรรม
นอกหนือจากผนงาน/ครงการมิเดຌ
ิ่ี สานักงานลขานุการ อกส.อ. รวบรวม฿บสาคัญ
รับงินสงสานักงานลขานุการ อกส.จ.จานวน
แ ชุด ละกใบนบเวຌกับสัญญาขอรับการ
สนับสนุนงินกองทุนฯ ณ สานักงาน
ลขานุการ อกส.อ. จานวน แ ชุด

 กำรกใบหลักฐำนงินอุดหนุน
แี สำนักงำนลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม.
ิแี สัญญาขอรับการสนับสนุนงินกองทุน
ฉบับจริง
ิโี สานาบัญชีงินฝากธนาคารขององค์กร
สตรี ิสานาถูกตຌองี
ิใี ทะบียนคุมสัญญาขอรับการสนับสนุน
งินกองทุน
ิไี ทะบียนคุมบัญชีงินฝากธนาคารของ
องค์กรสตรี ิสาหรับการอนงินรายงวดี
โี สำนักงำนลขำนุกำร อกส.อ.
ิแี สรุปงบหนຌาการทาสัญญารายตาบล
ิโี สานาสัญญาขอรับการสนับสนุนงินกองทุน
ิใี สานาบบสนอครงการทีไเดຌรับอนุมัติของสมาชิก
ใี สมำชิก
ิแี สานาสัญญาขอรับการสนับสนุน
งินกองทุน จานวน แ ชุด
ิโี สานาบบสนอครงการทีไเดຌรับอนุมัติ
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ิโี สานาบบสนอครงการทีไเดຌรับอนุมัติ
จานวน แ ชุด
ิใี อกสารนะนาการชาระคืนงิน จานวน แ ชุด
ิไี ฿บสาคัญรับงิน จานวน โ ชุด
ิ5ี บบฟอร์มการชาระงินกองทุนฯ ตามงวด
ทีกไ าหนด พรຌอมบัตรออนบาร์คຌดสาหรับ
ชาระคืนงินกูຌ

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
จานวน แ ชุด
ิใี อกสารนะนาการชาระคืนงิน จานวน แ ชุด
ิไี ฿บสาคัญรับงิน จานวน โ ชุด
ิ5ี บบฟอร์มการชาระงินกองทุนฯ พรຌอม
บัตรออนบาร์คຌดสาหรับชาระคืนงิน
ิกรณีทีไมี งินหลือจายหรือเมสามารถ
ดานินการตามครงการเดຌี

12. การชาระคืนงิน
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ิแี มืไอครบกาหนดการชาระคืนงินกูຌตามสัญญา ิแี มืไอสมาชิกเดຌรบั งินสนับสนุนประภทงิน
฿หຌ ส มาชิ ก คื น งิ น ขຌ า บั ญ ชี ก องทุ น พั ฒ นา
อุดหนุนลຌว หากเมสามารถดานินการตาม
บทบาทสตรีจังหวัดหรือกองทุนพัฒนาบทบาท ครงการเดຌ หรือดานินการมีงินหลือจาย
สตรี ก รุ ง ทพมหานครลຌ วต ก รณี ดย฿ชຌ
฿หຌตวั ทนสมาชิกหรือผูมຌ ีอานาจทาการทน
บ บ ฟ อร์ มช าระคื น งิ น ิBill paymentี
หรือผูຌซงึไ เดຌรับอานาจจากองค์กร อนงินคืน
ผานธนาคารกรุงเทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.
ขຌาบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ิ ณ คาน์ตอร์ธนาคาร หรือ ตูຌ อ ที อใม ี
ภาย฿นจใดวันทาการนับตวันรับงินอน
หรือสิๅนสุดครงการ ดย฿ชຌบบฟอร์มชาระคืน
 กรณีทีไสมำชิกเดຌรับงินสนับสนุนจำกกองทุน
งิน ิBill paymentี ผานธนาคารกรุงเทย/
ลຌวตเมสำมำรถดำนิ นกำรตำมครงกำรเดຌ
ออมสิน/ธ.ก.ส. ิณ คาน์ตอร์ธนาคาร หรือ
฿หຌ ตั วทนสมำชิก หรือ ผูຌมี อำนำจท ำกำรทน
ตูຌ อ ที อใมี
หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบฉันทะจำกสมำชิกประภท
ละ฿หຌ ส ง ห ลั ก ฐาน การ฿ชຌ จ า ยงิ น ฿หຌ
องค์กรสตรี อนงินคืนขຌำบัญชีกองทุนพัฒนำ
ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.จ./ อกส.กทม.
บทบำทสตรีจังหวัดหรือ กรุงทพมหำนคร ภำย฿น
ลຌ ว ต ก รณี ภาย฿นจใ ด วั น ท าการนั บ ตัๅ ง ต
จใดวันทำกำรนับตวันรับงินอน หำกเมอนงินคืน
สิๅนสุดครงการ
ภำย฿นก ำหนดจะตຌ องสี ยดอกบีๅ ยตำมทีไ คกส.
หลักฐานการ฿ชຌจายงิน เดຌก ฿บสาคัญรับ
กำหนด
 กรณี สมาชิกผิดนั ดชาระหนีๅ ตามสัญญาตຌองสีย งิน/
฿บสรใจรับงิน / ทะบียนรายชืไอผูຌขຌารวมกิจกรรม /
บีๅยปรับ ตามอัตราทีไระบุเวຌ฿นสัญญา
ทะบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ /รูปภาพวัสดุทีไจดั ซืๅอ /
ิโี สมาชิ กประภทบุ คคล/ประภทองค์ กร
น าหลั กฐานการช าระคื น งิ น ทีไ เดຌ จากธนาคาร ภาพถายกิจกรรมฯี จานวน ใ ชุด ิฉบับจริงสง
สานาสง฿หຌ สานักงานลขานุการ อกส.อ. ผาน สานักงานลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม.
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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คณะขับคลืไอนฯตาบล/ทศบาล หรือดຌวยตนอง
ิใี ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.จ. /อกส.กทม.
ลຌวตกรณีตรวจสอบความคลืไอนเหวบัญชีของ
งินฝากธนาคาร ิstatementี ฿นระบบ SARA
ิไี สานั กงานลขานุการ อกส.อ. จัดทาทะบียน
คุ ม ลู ก หนีๅ ร ายตั ว ละรวบรวมส ง ส าน า
หลั ก ฐานการงิน ส ง ฿หຌ ส านั ก งานลขานุ ก าร
อกส.จ. พืไ อตรวจสอบความถูกตຌอง สาหรับ
ออกหลักฐานการรับงิน
ิ5ี สานักงานลขานุการ อกส.จ. บันทึกการชาระคืน
฿นระบ SARA ออก฿บสรใ จรั บงิ น ของกองทุ น
พัฒ นาบทบาทสตรี /฿บจຌงหนีๅ฿นระบบ SARA
จัดทาทะบียนคุมลูกหนีๅรายตัว ทะบียนคุมงิน
ฝากธนาคาร ทะบี ย นคุ มงิ นทุ นหมุ นวี ยน
งบทดลอง สรุปผลการชาระคืนงิน
การรับงิน฿นตละครัๅง฿หຌ สานักงานพัฒนา
ชุ ม ชนจั ง หวั ด /สกส. ออก฿บสรใ จ รั บ งิ น ของ
กองทุ น พั ฒ น าบท บาท สตรี ฿ หຌ  ก ส มาชิ ก
กรณี มี ลู ก หนีๅ ผิ ด นั ด ฿หຌ อ อก฿บจຌ ง หนีๅ ฿น
ระบบ SARA พืไอสง฿หຌสมำชิก
ิๆี ฿หຌ สานั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด /สกส. อน
งิ น ทีไ เ ดຌ จ ากการคื น งิ น ทุ ก ประภท เดຌ  ก
งิ น ตຌ น ดอกบีๅ ย งิ น กูຌ บีๅ ย ปรั บ ของสมาชิ ก
คืนขຌาบัญชีงินฝากคลังกองทุนพัฒ นาบทบาท
สตรี กรมการพัฒนาชุมชน ภาย฿นจใดวันทาการ
หลังจากเดຌรับงินคืนจากสมาชิก
ิ็ี สานักงานลขานุการ อกส.จ. นางินฝากคลัง
ทาทะบียนคุมงินฝากคลัง รายงานการรับ -จาย
งินกองทุ น อกส.จ. ทราบ ละสง฿บสรใจรับงิน
฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.อ. พืไอสงมอบ฿หຌ
สมาชิ ก ผูຌ กูຌ ห ลั ก ส าหรั บ กรุ ง ทพมหานคร
฿หຌ สกส. ส ง ฿บสรใจ รั บ งิน ฿หຌ ส มาชิ ก ดยตรง
กรณี มี ลู ก หนีๅ ผิ ด นั ด ฿หຌ ส ง฿บจຌ งหนีๅ ฿หຌ ถึ ง
สมำชิกดยตรงละผานสานักงานลขานุการ อกส.อ.

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ละสานากใบเวຌ ณ สานักงานลขานุการ
อกส.อ. ละ กลุมองค์กรสตรีี
หมายหตุ กรณีออก฿บสรใจรับงิน ฿หຌออก฿นนาม
ของชืไอครงการทีไเดຌรบั อนุมัติ
ิโี สมาชิกประภทองค์กรสตรี นาหลักฐานการ
ชาระคืนงินทีไเดຌจากธนาคาร สานาสง฿หຌ
สานักงานลขานุการ อกส.อ. / อกส.จ./
อกส.กทม. ลຌวตกรณี
฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ลຌวตกรณี ทาการตรวจสอบความคลืไอนเหวบัญชี
ของงินฝากธนาคาร ิstatementี ฿นระบบ SARA
ิใี ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.จ./อกส.กทม.
บั น ทึ ก ก ารช าระคื น ละการ฿ชຌ จ ายงิ น ฿น
ร ะ บ บ SARA อ อ ก ฿บ ส รใ จ รั บ งิ น ข อ ง
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ฿นระบบ SARA
จั ด ท าทะบี ย นคุ ม งิ น ฝากธนาคาร ทะบี ย น
คุมงินอุดหนุน งบทดลอง สรุปผลการคืนงิน
 ก าร รั บ งิ น ฿น  ต ล ะ ค รัๅ ง ฿หຌ ส านั ก งา น
พั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด/สกส. ออก฿บสรใ จรั บงิ นของ
ก อ งทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท ส ต รี ฿ หຌ  ก ส ม าชิ ก
ิ฿บสรใจรับงิน฿นระบบ SARAี
ิไี ฿หຌ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /สกส. อน
งิ น ทีไ เ ดຌ จ ากการคื น งิ น ของสมาชิ ก คื น ขຌ า
บั ญ ชี งิ น ฝากคลั ง กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ภาย฿นจใ ด วั น ท าการ
หลังจากเดຌรับงินคืนจากสมาชิก
ิ5ี ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.จ. ท าทะบี ย น
คุ ม งิ น ฝ า ก ค ลั ง ร า ย ง า น ก า ร รั บ -จ า ย
งิ น กองทุ น ละออก฿บสรใ จ รั บ งิ น ฿นระบบ
SARA
ิๆี ส านั ก งาน ลขานุ ก าร อกส.อ. /อกส.จ./
อกส.กทม.ลຌ ว ต ก รณี ส ง ฿บสรใ จ รั บ งิ น
ของกองทุ น ฯ ฿หຌ ส มาชิ ก ิกรณี ทีไ ส มาชิ ก มี ก าร
คืนงินี
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ิ่ี สานักงานลขานุการ อกส.อ. สง฿บสรใจรับงิน
฿หຌสมาชิกสงผานคณะทางานขับคลือไ นฯตาบล/
ทศบาล/ อาสมัครกองทุนฯ หมูบ ຌาน/ชุมชน

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี

13. การติดตามละรายงานผล
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ิแี ฿หຌ สมาชิ ก รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านละ ิแี ฿หຌ ส มาชิ ก รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านละการ
การรายงานการ฿ชຌ จ ายงินทีไ เดຌ รั บการสนั บสนุ น
รายงานการ฿ชຌ จ า ยงิ น ทีไ เ ดຌ รั บ การสนั บ สนุ น
จากกองทุ น ตามนวทางทีไ ส านั ก งานกองทุ น
จากกองทุ น ตามนวทางทีไ ส านั ก งานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีกาหนด ดย
พัฒนาบทบาทสตรีกาหนด ดังนีๅ
แ.แี รายงานผลการดานิ นงานตามครงการ
รายงานผลการด านิ น งานตามครงการ
ครัๅงรกภาย฿น ใเ วัน ท าการ หลั งจากเดຌ รับ
ละรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านละการ฿ชຌ
งินกองทุนฯ ิป็นภาพถายกิจกรรมี
จ า ยงิ น ิกส.ใ/แี ภาย฿น ใเ วั น ท าการ
แ.โี รายงานผลการปฏิบัติงานละการ฿ชຌ
นั บ  ต วั น สิๅ น สุ ด ค ร งก าร ส งส านั ก งาน
จายงิน ิกส.ใ/โี สิๅนดือนมีนาคม ละดือน
ลขานุการ อกส.อ.
กันยายน ของทุกปจนกวาจะชาระคืนงินหมด
กรณี ทีไ ด ำนิ น กำร฿นภำพรวมจั ง หวั ด
ละ฿หຌ ส านั ก งานลขานุ ก าร อกส.จ. บั น ทึ ก
รำยงำนผล฿หຌ สำนักงำนลขำนุกำร อกส.จ.
ปຂ ด ครงการ฿น ป รกรม SARA ด ยส ง ิโี ฿หຌ อกส.จ. /อกส.กทม./อกส.อ. คณะท างาน
รายงาน ขຌ อ แ.แี ละ แ.โี ตามก าหนด฿หຌ
ขั บคลืไ อนฯ ต ละระดั บ ติ ดตามละรายงานผล
คณะท างานขับคลืไอนกองทุนพั ฒ นาบทบาท
การด านิ น งานตามนวทางทีไ สกส. ก าหนด
สตรีตาบล/ทศบาล
ดังนีๅ
ิโี ฿หຌ อกส.จ./อกส.กทม./อกส.อ. คณะท างาน
โ .แ ี ส า นั ก ง า น ล ข า นุ ก า ร อ ก ส .อ .
ขับคลืไอนฯตละระดับ ติดตามละรายงาน
รวบรวมรายงานผลการด านิ น งาน ละสรุ ป
ผลการด านิ น งานตามนวทางทีไ ส านั ก งาน
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านละ การ฿ชຌ จ า ย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด ดย
งิ น ก อ ง ทุ น ฯ ิก ส .ไ / แ ี ส ง ส า นั ก ง า น
2.1ี คณะทางานขับคลืไอนฯตาบล/ทศบาล/ ลข านุ การ อกส.จ. ภ าย฿น ็ วั น ท าการ
ขต ดานิ นการ ิแี รวมรวมรายงานผลการ
นั บ จาก สม าชิ กราย งาน ผ ล ฿หຌ ส านั ก งาน
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ด านิ น งานของสมาชิ ก พรຌ อ มภาพกิ จ กรรม
ส ง ส านั ก งานลขานุ ก ารอกส.อ./อกส.กทม.
ลຌ ว ต ก รณี ทุ ก ดื อ น ิทีไ ส มำชิ ก ฿นต ำบล/
ทศบำลเดຌ รั บ งิน กูຌ  ต ล ะรอบี ิโี รวบรวม
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านละการ฿ชຌ จ า ย
งิ น ก อ งทุ น ฯ ิก ส .ใ /โ ี ส งส า นั ก งา น
ลขานุ ก าร อกส.อ.ภาย฿นวั นทีไ แเ ของดื อน
มษายน ละดือนตุลาคม ของทุกป
โ.โี สานักงานลขานุการ อกส.อ. จัดทา
ผน/ผลการติ ด ตาม ส งสริ ม ละสนั บ สนุ น
การด านิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ประจ าป ง บประมาณ ...ของอ าภอ สรุ ป
รายงานการดานิ นงาน ละสรุปรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานละการ฿ชຌ จ ายงินกองทุ นฯ ิกส.ไ/โี
สงสานั กงานลขานุการ อกส.จ. ภาย฿น วันทีไ โเ
ของดือน มษายน ละดือนตุลาคม ของทุกป
โ.ใี สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ลຌ ว ต ก รณี ตรวจสอบ รายงาน ผลการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ละการ฿ชຌ จ า ยงิ น กองทุ น ฯ
ิกส.ไ/โี฿นปรกรม SARA ภาย฿นวัน ทีไ โ5
ของดื อน มษายน ละดือนตุ ลาคม ของทุ กป
ละรายงานการงิ น ตามบบทีไ ก าหนด฿หຌ กรม
ทุ กวั นทีไ 5 ของดื อ นถั ด เป ละรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปของกองทุนฯ รายเตรมาส
฿หຌ อกส.จ./อกส.กทม. ลຌวตกรณี ละ สกส.
ตามกาหนด
โ.ไี สกส. สรุปภาพรวมผลการดานินงานทุน
หมุนวียน รายงานผลการดานินงานตอ คกส
รายเตรมาส

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ลขานุการ อกส.อ. /อกส.จ. ลຌวตกรณี
โ.โี ส านั กงานลขานุ การ อกส.จ./อกส.กทม.
 ลຌ ว  ต ก ร ณี ต ร ว จ ส อ บ ร า ย งา น ผลการ
ปฏิ บั ติ งานละการ฿ชຌ จ ายงิ นกองทุ นฯ ิกส.ไ/แี
฿น ปรกรม SARA ภาย฿น วั น ทีไ โ5 ของ
ดื อ น มษายน ละดื อ นตุ ล าคม ของทุ ก ป
ละรายงาน การงิ น ตามบบทีไ ก าห นด฿หຌ
สกส. ทุ กวั น ทีไ 5 ของดื อ นถั ด เป ละรายงาน
ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ งาน ป ระ จ าป ข อ งก อ งทุ น ฯ
รายเตรมาส ฿หຌ อกส.จ./อกส.กทม. ละ สกส.
โ .ใ ี ส ก ส . ส รุ ป ภ า พ ร ว ม ผ ล ก า ร
ด านิ น งานงิ น อุ ด หนุ น ทัไ ว ประทศ รายงาน
ผลการดานินงานตอ คกส. รายเตรมาส
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14. กรณีกรุงทพมหานคร

สำหรับ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี฿นกรุงทพมหำนคร กำรดำนินงำนตำมขัๅนตอนกำรขอรับ
กำรสนับสนุนละอนุมัติครงกำร ขัๅนตอนกำรอนงิน ขัๅนตอนกำรคืนงิน ขัๅนตอนกำรติดตำม/รำยงำน
ผลทุนหมุนวียน ฿หຌ฿ชຌนวทำงดังกลำวอนุลม ดังนีๅ
หนຌำทีไของ
แ. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/ทศบาล
฿หຌป็นหนຌำทีไของ คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขต
2. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
฿หຌ  ป็ น หนຌ ำ ทีไ ข อง คณะท างานขั บ คลืไ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง ทพมหานคร
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
฿หຌป็นหนຌำทีไของ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ิสกส.ี
ไ. ส านั ก งานลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด
สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการดานินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาภอ
฿หຌป็นหนຌำทีไของ สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงทพมหานคร
5. การลงนาม฿นสัญญา จากพัฒนาการจังหวัดหรือผูຌเดຌรับมอบหมาย
฿หຌป็นหนຌำทีไของ ผูຌอานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุนหรือผูຌเดຌรับมอบหมาย
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15. ข้อพึงระวัง
ประภทงินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ิแี มืไอเดຌรับการอนุมัติครงการลຌว สมาชิกผูຌกูຌ ื
ผูຌกูຌรวม เมสามารถปลีไยนป็นสมาชิกผูຌกูຌคนอืไนเดຌ฿หຌ
ถือวาครงการนีๅยกลิก ละสามารถสนอครงการ
฿หมตามขัๅนตอน
ิโี สัญญางินกูຌจะตຌองออกจากระบบปรกรม
SARA ทานัๅน
ิใี การทาสัญญา฿หຌจดั ทา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นดือน
ดียวกันกับทีเไ ดຌรับอนุมตั ิ ครงการ ละดยสัญญา
นันๅ จะตຌองมีความถูกตຌองครบถຌวน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. จึงจะอนงินขຌาบัญชี
สมาชิก ภาย฿นวันทีไ 5 ของดือนถัดเป ิวันทีไ฿น
สัญญางินกูຌ จะตຌองตรงกับวันทีไ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/สกส. อนงินขຌาบัญชีสมาชิกี
ิไี ฿นการทาสัญญา฿หຌติดอากรสตมป์ ิสองพันบาท
ตออากรสตมป์หนึไงบาที ฿นสัญญากูฉຌ บับจริง
ดย฿หຌสมาชิกป็นผูຌจา ยอง
ิ5ี การชาระคืนงินกูຌตามสัญญา ฿หຌชาระ ภาย฿น
วันทีไ 5 ของดือนตามงวดทีไกาหนด หากพຌนกาหนด
จะตຌองจายบีๅยปรับ รຌอยละ ็.5 ตอป ิหากสมาชิก
ตຌองการชาระคืนงินกูຌทัๅงหมดกอนกาหนด฿หຌจຌง
สานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ทราบี
ิๆี การชาระคืนงินกูຌตอຌ งชาระผานระบบ Bill Payment
ทานัๅน ิผานธนาคารี คาบริการสมาชิกตຌองป็นผูຌจายอง
฿หຌสมาชิกกใบหลักฐานการชาระคืนงินกูຌเวຌพืไอ
ตรวจสอบละสงสานา฿หຌสานักงานลขานุการ
อกส.จ./อกส.กทม. ลຌวตกรณี ทุกครังๅ
ิ็ี ฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
มีการจຌงยืนยันลูกหนีๅทุกสิๅนดือนกันยายนของทุกป

ประภทงินอุดหนุน ิทุน฿หຌปลำี
ิแี ครงการมืไอเดຌรับอนุมตั ิ ลຌว เมสามารถ
ปลีไยนปลงรายละอียดครงการเดຌ ิคิด฿หຌ
รอบคอบกอนขอรับการสนับสนุนครงการี
ิโี การอนงิน฿หຌสมาชิก กใตอมือไ ลงนาม฿นสัญญา
ขอรับการสนับสนุนงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภทงินอุดหนุน ิทีไออกจากระบบปรกรม SARAี
฿หຌถกู ตຌอง ครบถຌวน ลຌวทานันๅ
ิใี หากเมสามารถดานินงานตามครงการเดຌ หรือ
มีงินหลือจาย ฿หຌสงคืนงินขຌาบัญชีกองทุนฯ ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /สกส. ดยระบบ
Bill Payment ิผานธนาคารี ทานันๅ
ิไี สงหลักฐานการ฿ชຌจายงิน ิฉบับจริงี ภาย฿น
็ วันทาการนับตสิๅนสุดครงการ ฿หຌสานักงาน
ลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ลຌวตกรณี
ิ5ี รายงานผลละประมินผลครงการ ฿หຌป็นเป
ตามทีไสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด
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16. ส้นทางการงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งินงบประมำณ

งินหรือสินทรัพย์/ดอกผล/รำยเดຌจำกหลงอืไน

หลงรำยเดຌของกองทุน

งินฝำกคลังกรมกำรพัฒนำชุมชน
งินฝำกคลังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ิสกสี
บิก

ส่ งเงินเหลือจ่ าย+เงินกองทุน กทม.คืนฝากคลัง

อนขำยบิล

อนขำยบิล

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด฿น สพจ.

สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ิสกส.ี

งินฝำกคลังกองทุนฯ ฿น สพจ.

งินอุดหนุน/งินทุนหมุนวียน
สกส. ปิดบ/ช งินฝำกธนำคำร
ิกรุงเทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.ี
รองรับ Bill payment
กองทุนฯ กทม.
อนงิน

ชำระคืนงิน
ผำน Bill payment

สมำชิกปิดบัญชีรอรับกำร
อนงินกูຌ/งินขอรับกำร
สนับสนุนงินกองทุน

สงงินหลือจำย
คืนฝำกคลัง

บิก

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กรุงทพมหำนคร

งบบริหำร
สกส.ืกทม.
ิตำมผนฯี

งบบริหำร
กองทุนฯ
จังหวัด
ิตำมผนฯี

บิก

จำย
บุคคลภำย฿น

ิขຌำรำชกำร/พนักงำน ี

ละบุคคล
ภำยนอกิจຌำหนีๅี

บ/ช ธนำคำร
บ/ช งิน
สำรอง สกส.

จำย
บุคคลภำย฿น

ิขຌำรำชกำร/พนักงำน ี

ละบุคคล
ภำยนอกิจຌำหนีๅี

สงงินคืน
ฝำกคลัง

บิก

งินอุดหนุน/งินทุนหมุนวียน
สพจ. ปิดบ/ช งินฝำกธนำคำร
ิกรุงเทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.ี
รองรับ Bill payment
กองทุนฯ จังหวัด
ชำระคืนงิน
ผำน Bill payment

อนงิน

สมำชิกปิดบัญชีรอรับกำร
อนงินกูຌ/งินขอรับกำร
สนับสนุนกองทุน

จำย
บุคคลภำย฿น ิขຌำรำชกำร/พนักงำนี
ละบุคคลภำยนอก ิจຌำหนีๅี
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17. ข้อสังเกตเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายในงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ิแี ดยผลของกฎหมายมาตรา ไโ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารทุ น หมุ น วี ย น พ.ศ.2558 ส ง ผล฿หຌ
ทรัพย์ สิน หนีๅ สิน ภาระผู กพัน สิทธิห นຌ าทีไ ของกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ส านั กลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มาป็นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
ิโี หนีๅสินของสมาชิกทีไกูຌงินกองทุนดิม กลับมาป็นหนีๅสินกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน
ดยสั ญ ญาดิ ม ยั งคงมี ค วามผู ก พั น กั บ สมาชิ ก ทีไ ป็ น ลู ก หนีๅ ฿หຌ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตຌ อ งช าระหนีๅ ต ามสั ญ ญา
ซึไงจຌาหนีๅงินกูຌดังกลาวป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ดยผลของกฎหมาย
ิใี สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด฿นฐานะหนวยงานทีไบริหารราชการของกรมการพัฒ นาชุม ชน฿นสวนภูมิภาค
ตามกฎกระทรวงบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดเทย มีหนຌาทีไสารวจภาระหนีๅสินของ
กลุมสมาชิกวามีจานวนลูกหนีๅ ตามสัญญางินกูຌมากนຌอยพียง฿ดมีลูกหนีๅกลุม฿ดบຌางถึงกาหนดชาระหนีๅลຌว
หากเมชาระหนีๅ฿หຌมีหนังสือจຌงตือน฿หຌนางินมาชาระหนีๅกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดยจຌงรายละอียด
฿หຌ ชัดจนวา มืไอกาหนดตามสัญ ญาลຌวลูกหนีๅยังเมชาระหนีๅ จึงตกอยู฿นสถานะป็นผูຌผิดนั ดการชาระหนีๅ
ดยผลของกฎหมาย มาตรา โโไ หงประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ ลูกหนีๅตຌองสียดอกบีๅย฿นอัตรา
รຌอยละ ็.5 บาท/ปี ของงินตຌนทีไคຌางชาระจนกวากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเดຌรับการชาระหนีๅดังกลาว
ิไี กรณี ลู ก หนีๅ ต ามสั ญ ญาเมช าระหนีๅ ส านั กงานพั ฒ นาชุม ชนจั งหวัด ตຌองรายงานพรຌอ มหลั ก ฐานอกสารทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาสงรืไอง฿หຌจังหวัดฟ้องคดี ตามตละสัญญา ซึไงอายุความตามสัญญา
หนีๅงินกูຌทีไกาหนดชาระงินป็นงวด โ จะมีอายุความฟ้องคดีภาย฿น 5 ปี นับตวันทีไลูกหนีๅ ผิดนัดชาระหนีๅ
ตามมาตรา แ้ใ/ใใ หงประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ ละตຌองสงรืไอง฿หຌพนักงานอัยการกอนครบกาหนด
ขาดอายุ ความเมนຌ อยกวาสามดือน ทัๅงนีๅ ป็ น เปตามนวทางการดานิ นคดี ดยป็ นมติคณะรัฐมนตรีมืไอ
วันทีไ แโ ธันวาคม โ55่
ิ5ี กรณี พ บขຌ อ ทใ จ จริ ง ว า มี ป ระธานกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ห รื อ กรรมการตามระบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. โ555 ยักยอกงินหรือฉຌอกงงิน หรือกระทาการ
อืไน฿ด฿หຌกิดความสียหายกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ป็นหนຌาทีไของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตຌอง
รีบรายงานพรຌอมหลักฐานอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณามอบอานาจ฿หຌพัฒนาการจังหวัด
จຌงความดานินคดีกับผูຌกระทาความผิด ซึไงภายหลังจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรับทราบรืไองละรูຌตัว
ผูຌกระทาความผิดลຌว ตຌองรีบดานินการจຌงความรຌองทุกข์ภาย฿นสามดือน มิฉะนัๅนจะขาดอายุความรຌองทุกข์
ทัๅงนีๅป็นเปตามมาตรา ้ๆ หงประมวลกฎหมายอาญาสวนการดานินคดีกับผูຌกระทาความผิดจะป็นการ
ดานินคดีพงกีไยวนืไองคดีอาญา ตามมาตรา ไเ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึไงป็นคดี
ฟ้องรຌองรียกคาสียหายจากจาลยเปพรຌอมกับคดีอาญา
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ิๆี ฿นกรณี ทีไ มี คดี฿ดขาดอายุ ค วาม ละราชการเดຌรั บ ความสี ยหาย ส ว นราชการจะตຌ องตงตัๅ ง สื บสวนหรื อ
สอบสวน ลຌวตละกรณีหงการกระทาผิด ซึไงป็นเปตามมาตรา ้แ ละมาตรา ้โ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ รวมทัๅงตงตัๅงคณะกรรมการสอบ ขຌอทใจจริงความรับ ผิดทางละมิดของ
จຌาหนຌาทีไพืไอหาผูຌรับผิดชอบละชด฿ชຌความสียหายกทางราชการ ตามขຌอ ่ ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา
ดຌวยหลักกณฑ์การปฏิบัติกีไยวกับความรับผิดทางละมิดของจຌาหนຌาทีไ พ.ศ. โ5ใ้ ซึไงออกดยพระราชบัญญัติ
ความรับผิด ทางละมิดของจຌาหนຌาทีไ พ.ศ. โ5ใ้
ิ็ี ฿นกรณีสมาชิกรับงินประภทงินอุดหนุน หากเมดานินการหรือดานินการเมเดຌตຌองสงงินคืนกองทุนฯ หากเม
คืนงินหรือมีจตนานางินเป฿ชຌนอกหนือครงการทีไสนอเวຌ พฤติการณ์ดังกลาว สมาชิกผูຌนัๅน อาจขຌาขายป็น
การกระทาผิดสัญญา หรือป็นการกระทาความผิดอาญา สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตຌองรีบรายงานพรຌอม
หลักฐานอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาป็นกรณี โ เป
ิ่ี ขຌาราชการกรมการพัฒ นาชุมชนทีไเดຌรับ มอบหมาย฿หຌ ปฏิบั ติหนຌ าทีไราชการ฿ด฿นภารกิจทีไกีไย วขຌองกับ งาน
กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี หากเมตัๅง฿จปฏิบัติหนຌาทีไ หรือปฏิบัติหนຌาทีไเมป็นเปตามระบียบ หรือปฏิบั ติ
หนຌาทีไดຌวยความประมาททา฿หຌกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดຌรับความสียหาย นอกจากจะตຌองรับผิดทางวินัย
ลຌวตกรณี ลຌว ยังตຌองรับ ผิด฿นความสียหายทีไกิดขึๅน นอกจากนีๅ หากป็นการปฏิบัติหนຌ าทีไห รือละวຌน
ปฏิบัติห นຌาทีไดยมิชอบ พืไอ฿หຌ ตนองหรือผูຌอืไนเดຌประยชน์ ตຌองถูกดานิน การทางวินัยอยางรຌายรงฐาน
ทุจริตตอหนຌาทีไราชการ ตามมาตรา ่5ิแี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ ละ
ป็นความผิดฐานจຌาพนักงานกระทาความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึไงป็นคดีอาญาผนดินเมอาจ
ยอมความเดຌ สวนขຌาราชการกรมการพัฒนาชุมชนซึไงเมมีหนຌาทีไราชการ฿นภารกิจทีไกีไยวขຌองกับงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีขຌาเปสวงหาประยชน์ดยมิชอบกับงานกองทุนฯ หรือสมาชิกของกองทุน ตຌองถูกดานินการ
ทางวินั ยอย างรຌ ายรงฐานป็ นผูຌ ประพฤติ ชัไ วอย างรຌ ายรง ตามมาตรา ่5ิไี ห งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะบี ย บ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
ิ้ี กรณีครงการเมผานการอนุมัติจะตຌองมีหตุผลประกอบจຌงผูຌสนอทุกครัๅง นืไองกรณีดังกลาวป็นคาสัไง
ทางปกครอง ซึไงอาจมีการฟ้องรຌองป็นคดีปกครองเดຌ
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18. บทบาทหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
บทบาทหนຌาทีไ ของกรมการพัฒนาชุมชน
แ. ปຂดบัญชีงินฝากเวຌทีไกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ชืไอบัญชี บัญชีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พืไอรับ-จาย งินกองทุน
ละหຌามมิ฿หຌนางินเป฿ชຌจายกอนสงขຌาบัญชี
งินฝาก ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. โ55้ ขຌอ แ็ี
2. ปຂดบัญชีงินฝากเวຌทีไธนาคารทีไป็น
รัฐวิสาหกิจภาย฿นวงงินละงืไอนเข คกส.
กาหนดดยความหในชอบของกระทรวงการคลัง
ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.โ55้ ขຌอ แ็ วรรคสองี
ใ.จัด฿หຌมีระบบการตรวจสอบภาย฿นพืไอ
ตรวจสอบการดานินงานตาง โของกองทุน
ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการ
กาหนด ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.โ55้ ขຌอ โๆี
ไ. สงรายงานทางการงินของกองทุนตามรูปบบ
วิธีการ ละกาหนดวลาทีไกรมบัญชีกลาง
กาหนด ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. โ55้ ขຌอ โ็ี

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ิสกส.ี
บทบาทหนຌาทีไ สกส. ตามขຌอบังคับฯ คกส.ขຌอแโ
แ. ป็นสานักงานลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
โ. ดานินงานตาง โ ของกองทุน
ใ. ศึกษา รวบรวม ละวิคราะห์ขຌอมูลทีไกีไยวกับ
การดานินงานของกองทุน
ไ. ผยพรประชาสัมพันธ์กีไยวกับการดานินงานของ
กองทุน
5. ดานินการละประสานงานกับสวนราชการหนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ละองค์กรตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ดานินงานของกองทุน
ๆ. สงสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร ละผูຌทีไกีไยวขຌอง
กับการดานินงานกองทุน
็. รวบรวมละจัดทาระบบฐานขຌอมูลการดานินงาน
กองทุน
่. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ คกส. มอบหมาย
บทบาทหนຌาทีไของผูຌอานวยการ สกส.
แ. จัดทาผนการดานินงานประจาป ซึไงอยางนຌอยประกอบดຌวย
ผลการดานินงานของปทีไผานมาผนการปฏิบัติงาน
ประมาณการรายรับรายจายประจาป ละประมาณ
การกระสงินสด พืไอนาสนอ คกส.อนุมัติอยางนຌอย
หกสิบวันริไมตຌนปบัญชีของทุกป ละ฿หຌสงกระทรวง
การคลังอยางนຌอยสามสิบวันกอนวันทีไริไมตຌนปบัญชี
ของทุกป พืไอพิจารณาอนุมัติกอนการ฿ชຌจายงิน
ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.โ55้ ขຌอ โเ ี
โ. อนุมัติสัไงจายงินของกองทุน ตามผนการดานินงาน
ละประมาณการรายจายประจาปทีไเดຌรับอนุมัติตาม
ขຌอ โเ ของขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.โ55้ ิตามขຌอบังคับฯ คกส.
วาดຌวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.โ55้
ขຌอ โแี
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19. บทบาทหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนຌาทีไ ของ สพจ.
แ. ป็นสานักงานลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.โ55้
ขຌอ แใ วรรคสองี

โ . ปຂดบัญชีงินฝากเวຌทีไสานักงานคลังจังหวัด
ชืไอบัญชี บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี พืไอรับ-จาย งินกองทุน ละ
หຌามมิ฿หຌนางินเป฿ชຌจา ยกอนสงขຌาบัญชี
งินฝากคลัง ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวย
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.โ55้ ขຌอ แ็ี

ใ. ปຂดบัญชีงินฝากธนาคารเวຌทีไ
ธนาคารกรุงเทยจากัดิมหาชนี ธนาคาร
ออมสิน ละธนาคารพืไอการกษตรละ
สหกรณ์การกษตร ชืไอ บัญชีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีิจังหวัดี พืไอรับจายงินของกองทุน ฿นการดานินงาน
กีไยวกับการชวยหลือ การสงสริม ละ
การสนับสนุนพืไอการพัฒนาศักยภาพสตรี
ครือขายสตรี ละองค์กรสตรี
ิตามขຌอบังคับฯ คกส. วาดຌวยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.โ55้

ขຌอ แ่ี
ไ. นางิน฿นบัญชีงินฝากธนาคารสงขຌาบัญชี
งินของกองทุนทีไปຂดเวຌทีไสานักงาน
คลังจังหวัดทุกสินๅ ดือน ิตามขຌอบังคับฯ

คกส. วาดຌวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี พ.ศ.โ55้ ขຌอ แ่ี

สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด
หนຌาทีไของ สานักงานลขานุการ อกส.จ.
แ. ดานินงานตาง โ ของกองทุนฯ฿นจังหวัด
โ. ศึกษา รวบรวม ละวิคราะห์ขຌอมูลทีไกีไยวกับ การดานินงาน
ของกองทุนฯ฿นจังหวัด
ใ. ดานินการละประสานงานกับสวนราชการหนวยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ละองค์กรตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานของ
กองทุนฯ฿นจังหวัด
ไ. สงสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร ละผูຌทีไกีไยวขຌองกับ
การดานินงานกองทุนฯ฿นจังหวัด
5. รวบรวม จัดทาระบบฐานขຌอมูลการดานินงานกองทุนฯ ฿นจังหวัด
ๆ. ติดตาม/รายงานผลการดานินงานกองทุนฯ ฿นจังหวัด ฿หຌ สกส
ละ อกส.จ. ตามกาหนด
็. รวบรวมครงการทีไผานความหในชอบของ อกส.อ. บันทึก฿นระบบ
SARA พรຌอมสนอ คณะทางานขับคลืไอนจังหวัดกลัไนกรองละ
สนอตอ อกส.จ. พืไอพิจารณาอนุมัติครงการ
่. จຌงผลการพิจารณาอนุมัติครงการ฿หຌสมาชิกทราบภาย฿นสิบหຌาวัน
ทาการนับตวันทีไเดຌรับอนุมตั ิครงการ ละจัดทาสัญญางินกูຌตาม
นวทางทีไ สกส.กาหนด
้. จຌงหตุผลกสมาชิกผูຌขอรับการสนับสนุน กรณีเมเดຌรบั อนุมตั ิ
ครงการภาย฿นสิบหຌาวันทาการนับตวนั ทีไมีมติเมอนุมัติครงการ
แเ. จຌงสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดานินการบิกจายละอนงิน
ตามจานวนทีไเดຌรับอนุมัติลຌว จากบัญชีงินฝากคลัง สพจ. อนขຌา
บัญชีงินฝากธนาคารประภทออมทรัพย์ของ สพจ. กอนอน
งินขຌาบัญชีสมาชิก
แแ. รับละรวบรวมการขอกຌเขปรับปรุงผนงานครงการของงินทุน
หมุนวียนของสมาชิก สนอตอ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ ละ
ปรับปรุงกຌเขขຌอมูล ฿นระบบ SARA จຌงกลับสานักงานลขานุการ
อกส.อ./สมาชิก ทราบ
แโ. ประสานการกาหนดผนการติดตามละการรายงานผลการ
ดานินงานกับ อกส.จ./คณะขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดตามนวทางทีไ สกส.กาหนด
แใ. รับบบขอรับการสนับสนุนงินกองทุนประภทงินอุดหนุน
พืไอสนอตอ อกส.จ.พิจารณาอนุมัติ
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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5. ดานินการบิกจายละอนงินตามจานวน
เดຌรับอนุมัติลຌวจากบัญชีงินฝากคลัง
สพจ. อนขຌาบัญชีงินฝากธนาคาร
ประภทออมทรัพย์ของ สพจ. กอนอน
งินขຌาบัญชีสมาชิก
ๆ. ดานินการอนงิน฿หຌสมาชิก
็. ออก฿บสรใจรับงินของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี฿หຌกสมาชิก ฿นระบบ SARA
8. รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภทองค์กรสตรี
้. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกรมมอบหมาย
หนຌาทีไของ
แี พัฒนาการจังหวัด
- ดานินการบิกจายงบบริหารตามระบียบ
ของทางราชการ
- อนุมัติบิกจายงบอุดหนุน
- อนุมัติบิกจายงบบริหาร
- อนุมัตินางินฝากคลัง บัญชีกองทุนฯ
- อนุมัติบิกงินฝากคลัง บัญชีกองทุนฯ
- ลงนาม฿นหนังสือจຌงอนงินถึงธนาคาร
- ลงนามผูຌหในชอบครงการ฿นงบบริหาร
สนอ ผวจ.อนุมัติครงการ
- ป็นคูสัญญา ิผูຌ฿หຌกูຌี ฿นการสัญญางินทุน
หมุนวียน ิหรือมอบหมายผูຌทีไเดຌรับมอบหมายี
- ป็นคูสัญญา ิผูຌ฿หຌการสนับสนุนี ฿น
สัญญาขอรับการสนับสนุนงินกองทุนฯ
ประภทงินอุดหนุน ิหรืออาจมอบ
ผูຌทีไเดຌรับมอบหมายี
้. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกรมมอบหมาย
2ี หัวหนຌากลุมงาน฿น สพจ.
- สงสริม สนับสนุน ประสานงานกีไยวกับ
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามภารกิจของกรม
- สรຌางความรูຌความขຌา฿จกจຌาหนຌาทีไ
พัฒนาชุมชน /หนวยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ อกชน ประชาชน กีไยวกับ
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรบั มอบหมาย

สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด
แไ. รายงานผลการอนุมัติครงการทุนหมุนวียน/ งินอุดหนุนมา
ทีไ สกส. พืไอนาขຌาทีไประชุม คกส. พืไอทราบทุกดือน
แ5. รายงานผลการติดตามละผลการดานินงานตามนวทางทีไ สกส.
กาหนด
1ๆ. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประภทองค์กรสตรี ประกาศ
รายชืไอสมาชิกทีไขึๅนทะบียน จຌงผลการขึๅนทะบียน฿หຌ สกส. ทราบ
ของสมาชิกทัๅงสองประภท
แ็. จຌงผลการขึนๅ ทะบียน การพຌนจากการป็นสมาชิก ของสมาชิก
ประภทองค์กร ฿หຌสมาชิกทราบ
แ่. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ คกส. /อกส.จ. มอบหมาย
หนຌาทีไของ
แี พัฒนาการจังหวัด
- ป็นหัวหนຌาสานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
- กากับ ดูล ติดตามการดานินงานกองทุนฯ
- ป็นลขานุการละคณะอนุกรรมการ฿น อกส.จ.
- ลงนาม฿นหนังสือสนอประธาน อกส.จ.
- กากับละจัดทาผนการปฏิบัตงิ านประจาปของกองทุน
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ อกส.จ. เดຌรับมอบหมาย
2ี หัวหนຌากลุมงานทีไรับผิดชอบงานกองทุนฯ ิบางวลาี
- ป็นผูຌชวยลขานุการละคณะอนุกรรมการ฿น อกส.จ.
- ลงนาม฿นหนังสือสนอพัฒนาการจังหวัด
- ลงนาม฿นป็นผูຌสนอครงการ฿นการ฿ชຌจา ยงบบริหาร
- ลงนามผูຌจดบันทึกการประชุมของ อกส.จ.
- กากับ ติดตาม การดานินงานกองทุน฿หຌป็นเปตามผนการ
ปฏิบัติงานประจาปของกองทุน
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ อกส.จ. เดຌรับมอบหมาย
ใี นักวิชาการทีไรับผิดชอบงานกองทุนฯ ิบางวลาี
- ป็นผูຌสอบทานหนังสือของสานักงานลขานุการ อกส.จ.
- ฿หຌคาปรึกษากพนักงานกองทุน
- ประสานการจัดทาผนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีประจาปของกองทุน
- กากับการรายงานผลการดานินงานของกองทุน฿หຌป็นเปตามหຌวง
ระยะวลาทีไกาหนด
- ตรวจสอบ กากับดูล การบันทึกขຌอมูล฿นระบบ SARA ฿หຌป็นปัจจุบัน
- ประสานการดานินงานกองทุน กับสานักงานลขานุการ อกส.อ./
สมาชิกกองทุน
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด
ใี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
- ทีไปรึกษาคณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
- สงสริม สนับสนุน ประสานงานกีไยวกับ
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ เดຌรบั มอบหมาย
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไี จຌาหนຌาทีไการงินละบัญชี สพจ. ิบางวลาี
ตามภารกิจของกรม
- ตรวจสอบ กากับ ดูลการบิกจายงบประมาณ
- สรຌางความรูຌความขຌา฿จกจຌาหนຌาทีไ
- ตรวจสอบระบบบัญชี/ทะบียนคุมกองทุน
พัฒนาชุมชน /ผูຌนา กลุมองค์กร กีไยวกับ
- ฿หຌคาปรึกษากพนักงานกองทุน ฿นการจัดทาบัญชีกองทุน
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทะบียนตาง โ
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรบั มอบหมาย
5ี พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4ี จຌาหนຌาทีไการงินละบัญชี สพจ.
5.แ นักจัดการทัไวเป ิตใมวลาี
- บิกจายงบบริหาร
- ป็นผูຌชวยลขานุการคณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาท
- บิกจายงบทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
สตรีจังหวัด
- บิกจายงบอุดหนุน ิทุน฿หຌปลาี
- ประสานการจัดทาผนปฏิบัตงิ านประจาปของกองทุน
- อนงิน฿หຌสมาชิก ิจายชใค฿หຌธนาคารี
- ประสานการจัดประชุม อกส.จ. ิการตรียมการ/การจัดประชุม/
- นางินฝากคลัง
พิมพ์บันทึกการประชุม/การสงรายงานผลการประชุมตอ อกส.จ.
- ทาทะบียนคุมงินฝากคลัง/ฝากธนาคาร
ทุกคนี
ิกใบหลักฐานการงินี
- วางผนการติดตามการดานินงานของกองทุน
- รับรองบัญชีกองทุนฯ
- วิคราะห์ผลการดานินงานของกองทุน
- รายงานผลสถานะทางการงินกองทุนฯ
- ทาหนังสือจຌงผลการอนุมัติครงการ฿หຌสมาชิก ละ อกส.อ.
ของ สพจ. สง สกส.
- พิมพ์สัญญา ละหลักฐานอืไนโ ฿นระบบ SARA สง฿หຌ
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรบั มอบหมาย
สานักงานลขานุการ อกส.อ.
- จัดทาบัตรออนบาร์คຌด ิสาหรับลูกหนีๅพืไอชาระคืนงิน฿น
รูปบบ Bill paymentี
- รายงานผลการดานินงานประจาดือน/เตรมาส
- รายงานตัวชีๅวดั ทุนหมุนวียน ฿หຌ สกส. ิผานวใบเซต์ /
หนังสือราชการ /Email /OAี
- สรุปผลการดานินงานประจาป
- ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรบั มอบหมาย
5.2 นักวิชาการการงินละบัญชี ิตใมวลาี
- จัดทาบัญชี ละทะบียนคุมตาง โ
บัญชีตา ง โ เดຌก
– บัญชีคุมงินฝากธนาคาร ทีไรองรับ Bill payment ของ สพจ.
- บัญชีคุมงินฝากคลังกองทุนฯ
- บัญชีคุมกระทบยอดงินฝากคลัง / ฝากธนาคาร

ทะบียนตาง โ
- ทะบียนลูกหนีๅรายตัว
- ทะบียนคุมงินทุนหมุนวียน
- ทะบียนคุมงินอุดหนุน
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สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด
- ทะบียนคุมงบบริหารตามผนการ฿ชຌจายงินฯ
ิรายครงการี
- จัดทาบันทึกจัดซืๅอจัดจຌางวัสดุ ครุภัณฑ์ของ สนง.ลขานุการ
อกส.จ. ทีไเดຌรับจัดสรร
- รับชาระคืนงิน฿นระบบ SARA
- ตรวจสอบความคลืไอนเหวทางการงิน ิทุกวัน฿นระบบ SARAื
บัญชีงินฝากธนาคารี
- ออก฿บจຌงหนีๅ กรณีมีลูกหนีๅผิดนัด
- ตัๅงรืไองการอนงิน฿หຌสมาชิก ิทาหนังสือขอบิกงินฝากคลัง
ิงินอุดหนุน/หมุนวียน/บริหาร ิคาธรรมนียมี/ ตรวจสอบบัญชี
งินฝากธนาคารของสมาชิก/ทาหนังสือประสานธนาคารพืไออนงิน
- ตรวจสอบ฿บสาคัญรับงินของสมาชิกทีสไ งคืน มืไอเดຌรบั
งินกองทุนรียบรຌอยลຌว
- จัดทารายงานสถานะทางการงินประจาดือน ื รายงานการ
รับ-จายงินกองทุน
- รายงานผลการบิกจายงินงบบริหาร/ งินอุดหนุน/ทุน
หมุนวียน ฿นระบบ BPM / ระบบ SARA
- ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
5.ใ จຌาหนຌาทีไบันทึกขຌอมูล ิตใมวลาี
- บันทึกครงการ฿นระบบ SARA
- งานสารบรรณของสานักงานลขานุการ อกส.จ.
- รายงานผลการดานินงานกองทุนผานวใบเซต์
- บันทึกขຌอมูลบุคคลิDPISีของพนักงานกองทุนฯ/ อกส.จ. /
อกส.อ./คณะขับคลืไอนทุกระดับ/อาสาสมัครฯหมูบຌาน/ชุมชนี
- สรุปคุณสมบัติของสมาชิกประภทองค์กรสนอพัฒนาการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ
- บันทึกสมาชิกประภทองค์กร ฿นวใบเซต์
- บันทึกขຌอมูลขึๅนทะบียนกลุมอาชีพ฿นวใบเซต์
- ดูลวใบเซต์กองทุนฯของจังหวัด
- อืไน โ ตามทีเไ ดຌรับมอบหมาย
ิ กรณีจังหวัด฿ดเมมีจຌาหนຌาทีไบันทึกขຌอมูล ฿หຌป็นหนຌาทีไของ
นักจัดการทัไวเป ี
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20. บทบาทหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาภอ ิสพอ.ี
หนຌาทีไ ของ สพอ.
แ. ป็นสานักงานลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตาม
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอาภอ ิตามขຌอ แใ วรรคสาม
ของขຌอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวา ดຌวย
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.โ55้ี
โ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีเไ ดຌรับมอบหมาย
บทบาทหนຌาทีไของ พัฒนาการอาภอ
แ. สงสริม สนับสนุน ประสานงานกีไยวกับ
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตามภารกิจของกรม
2. สรຌางความรูຌความขຌา฿จกจຌาหนຌาทีไ
พัฒนาชุมชน /หนวยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ อกชน ประชาชน กีไยวกับ
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ใ. ผยพรประชาสัมพันธ์งานกองทุน
฿นพืๅนทีไอาภอ
ไ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีเไ ดຌรับมอบหมาย
บทบาทหนຌาทีไของ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ิพัฒนากรี
แ. สงสริม สนับสนุน ประสานงานกีไยวกับ
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
฿นพืๅนทีไทีไรบั ผิดชอบ
โ. สรຌางความรูຌความขຌา฿จกภาคีการพัฒนา
/ผูຌนา กลุมองค์กร กีไยวกับการดานินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี฿นอาภอ /
ตาบล/ทศบาลทีไรับผิดชอบ

สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการ
ดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หนຌาทีไ ของ สานักงานลขานุการ อกส.อ.
1. กาหนดสถานทีไยนืไ บบขอรับการสนับสนุนครงการ สนอ อกส.อ.
โ. จัดประชุม อกส.อ. พืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบครงการ
ใ. ประสาน อบต.ละทศบาล฿นพืๅนทีไจดั ประชุมอาสาสมัครผูปຌ ระสานงาน
การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาหมูบ ຌาน/ชุมชนทีไ
เดຌรับคัดลือก ณ ทาการองค์การบริหารสวนตาบล /ทศบาล หรือ
สถานทีไอืไนตามความหมาะสม พืไอคัดลือกคณะทางานขับคลืไอน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/ทศบาล จานวน ็-้ คน
ไ. รวบรวมครงการทีไผานการหในชอบจาก อกส.อ. สงสานักงาน
ลขานุการ อกส.จ. พืไอสนอ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติครงการ
5. จຌงผลการพิจารณาทีไเมผานการพิจารณา฿หຌผูຌสนอครงการนัๅน฿หຌ
ปรับปรุงกຌเขครงการ ภาย฿นสามสิบ วันนับตวันทีเไ ดຌรับจຌง
มืไอพຌนกาหนด ถຌา อกส.อ. เมเดຌรับครงการทีไเดຌกຌเขลຌว฿หຌถือวา
ผูຌสนอครงการเมประสงค์ขอรับการสนับสนุน
ๆ. จຌงหนังสือชิญบุคคลทีไกีไยวขຌองหรือสมาชิกผูຌขอรับการสนับสนุนงิน
จากกองทุน ิตามทีไ อกส.อ.สดงความหในี มาสอบถามหรือขอ฿หຌ
สงอกสารพืไอประกอบการพิจารณาพิไมติม
็. รับละรวบรวมรายงานผลการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จากสมาชิก ฿บสาคัญรับงิน สงสานักงานลขานุการ อกส.จ. ตามกาหนด
่. ผยพรประชาสัมพันธ์งานกองทุน
้. รับละรวบรวมการขอกຌเขปรับปรุงผนงานครงการของงินทุน
หมุนวียนของสมาชิก สง฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ. พืไอสนอตอ
อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ
แเ. ประสานการกาหนดผนการติดตามละการรายงานผลการ
ดานินงานกับ อกส.อ./คณะขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตาบล/ทศบาล/อาสาสมัครผูຌประสานงานกองทุนฯหมูบาຌ น/ชุมชน
ตามนวทางทีไ อกส.จ./สกส.กาหนด
แแ. รายงานผลการติดตามละผลการดานินงานตามนวทางทีไ สกส.กาหนด
แโ. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกประภทบุคคลธรรมดา ประกาศรายชืไอ
สมาชิก จຌงผลการขึๅนทะบียน฿หຌ สานักงานลขานุการ อกส.จ.ทราบ
แใ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ อกส.จ. มอบหมาย
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สานักงานพัฒนาชุมชนอาภอ ิสพอ.ี

สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการ
ดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ใ. ประชุมรวมกับกรรมการหมูบຌานคัดลือก บทบาทหนຌาทีไของ พัฒนาการอาภอ
อาสาสมัครผูปຌ ระสานงานกองทุนพัฒนา แ. ป็นลขานุการคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามผลการดานินงาน
บทบาทสตรีหมูบาຌ น/ชุมชน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาภอ
ไ. ประชุมอาสาสมัครผูຌประสานงานกองทุน โ. กาหนดการประชุม อกส.อ.
พัฒนาบทบาทสตรีหมูบຌาน/ชุมชนพืไอ
ใ. จัดทาผนการติดตามการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาป
คัดลือกคณะทางานขับคลืไอนกองทุน
ของอาภอ
พัฒนาบทบาทสตรีตาบล/ทศบาล
4. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ อกส.อ. มอบหมาย
5. ตรวจสอบคุณสมบัติ บันทึก฿บสมัคร
บทบาทหนຌาทีไของ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สมาชิกประภทบุคคลธรรมดา
ิพัฒนากรี ทีไรับผิดชอบงานกองทุนของอาภอ
ๆ. ทีไปรึกษาคณะทางานขับคลือไ น
แ. ป็นผูชຌ วยลขานุการคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามผลการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/ทศบาล
ดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาภอ
็. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีเไ ดຌรับมอบหมาย
โ. ตรียมการจัดประชุม อกส.อ.
ใ. จัดทาคาสัไงตงตัๅงอาสาสมัครผูຌประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมูบຌาน/ชุมชน
ไ. จัดทาคาสัไงตงตัๅงคณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตาบล/ทศบาล
5. ประกาศรายชืไอสมาชิก รายงานขຌอมูลสมาชิก฿หຌสานักงานลขานุการ อกส.จ.
6. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ อกส.อ. มอบหมาย
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฿บสมัครลงทะบียนป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ิประภทบุคคลี
ขຌอมูลประจาตัวประชาชน
ชื่อ นาง/นางสาว ...........................................................นามสกุล................................................................
วัน/ดือน/ปีกิด วันทีไ...................ดือน.............................ป พ.ศ. ........................ อายุ.....................ป
ลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ขຌอมูลที่อยูตามทะบียนบຌาน
บຌานลขทีไ........................ถนน....................................ชอย....................................จังหวัด.....................................
อาภอ/ขต.............................ตาบล/ขวง...............................หมูบຌาน.......................................... หมูทีไ.............
รหัสเปรษณีย์ : …………………….ทรศัพท์บຌาน : ...................................ทรศัพท์มือถือ : .....................................
ทรศัพท์ทีไทางาน : .............................................. Eูmail………….....…………......……………………………........……….
ขຌอมูลทั่วเป
แ. ระดับการศึกษา
ิ ี แ. เมเดຌรับการศึกษา
ิ ี โ. ประถมศึกษา
ิ ี ใ. มัธยมศึกษาตอนตຌน
ิ ี ไ. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ิ ี 5. ปริญญาตรี
ิ ี 6. อืไน ๆ ระบุ.......................
โ. สถานภาพ ิกรณีมีบุตร จานวนบุตร/ธิดา .........คน : ป็นหญิง..........คน ป็นชาย .........คน ี
ิ ี แ. สด ิ ี โ. สมรสอยูดຌวยกัน ิ ี ใ. สมรสยกกันอยู ิ ี ไ. หยารຌาง ิ ี 5. หมຌาย
ใ. อาชีพ
ิ ี แ. เมเดຌประกอบอาชีพ/มบຌาน
ิ ี โ. รับจຌาง ิ ี ใ. กษตรกรรม ิ ี ไ. คຌาขาย
ิ ี 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ิ ี 6. อืไน ๆ ระบุ.......................................................................
ไ. รายเดຌตอดือน
ิ ี แ. ตไากวา 5ุเเเ บาท
ิ ี โ. 5ุเเแ – แเุเเเ บาท ิ ี ใ. แเุเเแ – แ5ุเเเ บาท
ิ ี ไ. แ5ุเเแ – โเุเเเ บาท ิ ี 5. ตัๅงต โเุเเแ บาท ขึๅนเป
5. สถานภาพการป็นสมาชิกกลุม/องค์กร
ิ ี แ. เมเดຌป็นสมาชิกกลุม/องค์กร฿ด ๆ ิ ี โ. ป็นสมาชิก ระบุ กลุม/องค์กร/มูลนิธิ.............................................
6. ปัญหาความดือดรຌอน
ิ ี แ. ขาดอกาส เมมีอาชีพ
ิ ี โ. รายเดຌเมพียงพอตอการดารงชีพ/ลีๅยงครอบครัว
ิ ี ใ. ขาดการศึกษา/ขาดการพัฒนาทักษะ ิ ี ไ. อืไน ๆ ระบุ.....................................................................
7. ทานประสงค์฿หຌงินกองทุนสามารถชวยพัฒนาบทบาทละ/หรือศักยภาพสตรี฿นดຌาน฿ดมากที่สุด ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี
ิ ี แ. ดຌานสุขภาพ ิ ี โ. ดຌานการศึกษา ิ ี ใ. ดຌานการฝຄกอาชีพ ระบุ...............................................................
ิ ี ไ. การพัฒนาความรูຌดຌาน ระบุ......................................................................................................................................................
ิ ี 5. ตຌองการขอรับคาปรึกษาดຌาน ระบุ...........................................................................................................................................
สามารถสมัครผานเวใบไซต์ไดຌทีไ
http://womenfund.in.th

ลงชืไอ.......................................................................ผูสຌ มัคร
ิ.......................................................................ี
วันทีไ...........ดือน............................พ.ศ.............

หมายหตุ ฿หຌสดงอกสารที่ออกดยทางราชการ ิบัตรประจาตัวประชาชนี ตอจຌาหนຌาที่ ฿นวันสมัคร

34

1

฿บสมัครลงทะบียนป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ิประภทองค์กรสตรีี
สมาชิกลาดับทีไ ................./พ.ศ.....................
ิ

ี องค์กรสตรีทีไป็นนิติบุคคล

องค์กรสตรีทีไป็นนิติบุคคล

ิ

ี องค์กรสตรีทีไเมป็นนิติบุคคล
องค์กรสตรีทีไเมป็นนิติบุคคล

แ. ชืไอ มูลนิธิ/สมาคม .......................................................... แ. ชืไอองค์กร ............................................................................
.................................................................................................. ....................................................................................................
2. จดทะบียนองค์กร มืไอ
วันทีไ...............ดือน....................................พ.ศ..............

2. มีประกาศ/คาสัไงตงตัๅง มืไอ
วันทีไ...............ดือน..............................พ.ศ...................
หมดวาระ วันทีไ..............ดือน....................พ.ศ...............

ใ. ลขทะบียนสมาชิกองค์กร
ลขทีไ .......................................................................

ใ. หนังสือรับรองทีไออกจากหนวยงานราชการ
หนังสือ ลขทีไ ............................................
ลงวันทีไ...............ดือน.................................พ.ศ...................

ไ. จานวนสมาชิกภาย฿ตຌองค์กร
ไ.แ สมาชิกทีไป็นองค์กร จานวน......................องค์กร ไ.โ สมาชิกประภทบุคคล จานวน...................คน
5. จานวนคณะกรรมการบริหาร จานวน........................คน ยกป็น หญิง.....................คน ชาย ..........................คน
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กร ชืไอ – สกุล ..............................................................................................................
ทีไอยู บຌานลขทีไ........................หมูบຌาน............................................หมูทีไ....................ถนน...................................................
ซอย...................................................ตาบล/ขวง.................................................อาภอ/ขต...................................................
จังหวัด................................................รหัสเปรษณีย์........................................... ทรศัพท์ .....................................................
E – mail address : ………………………………………………………………………………………………………………………………
6. สถานทีไตัๅงขององค์กร ลขทีไ .............................. หมูบຌาน........................................................หมูทีไ..................................
ซอย .................................................... ถนน.................................................ตาบล/ขวง .........................................................
อาภอ/ขต..................................................จังหวัด......................................รหัสเปรษณีย์.......................................................
ทรศัพท์...................................................ทรสาร...........................................website………………………………………………..
E – mail address : ………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. วัตถุประสงค์หรือป้าหมายการดานินงานขององค์กร
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. กลุมป้าหมาย ิสตรีี ทีไองค์กร฿หຌการชวยหลือ สงสริมละสนับสนุน ิ ชน ยาวสตรีหรือสตรีทัไวเป฿น
ชุมชน สตรีทีไตกป็นหยืไอขบวนการการคຌามนุษย์ สตรีทีไถูกกระทาความรุนรง ป็นตຌน ี
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
อายุของกลุมป้าหมาย ิชวงอายุ ี.......................................................................................................................ปี
้. ผลการดานินงานขององค์กรทีไผานมา ิพอสังขปี
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ผนการดานินการขององค์กร ิ฿นอนาคตี
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชืไอ........................................................................................ผูຌสมัคร
ิ..........................................................................................ี
ประธานมูลนิธิ/สมาคม/องค์กร
วันทีไ................ดือน...........................................พ.ศ..................
36

ิส.เแี ลขทีไ............../.............อาภอ.............................
บบสนอครงการขอรับการสนับสนุนงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภท งบอุดหนุน ิทุน฿หຌปลาี
*******************
ยืไนสนอครงการ ฿นจังหวัด ........................................... ณ
ิ ี สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาภอ............................
ิ ี สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด................................................................
ิ ี สานักงานลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงทพมหานคร

แ. ชืไอครงการ ................................................................................................................................................. .........
...................................................................................................................................................................................
ลักษณะครงการ ิ ี แ. สงสริมการมีสวนรวมฯ พัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต
ิ ี โ. สงสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม฿นการพัฒนาบทบาทสตรีละกຌเขปัญหาสตรี
โ. ผูຌกูຌ ป็นสมาชิก ประภทองค์กรสตรี
ิ ี องค์กรสตรีป็นนิติบุคคล ิผูຌเดຌรับมอบอานาจ แ คนี
ิ ี องค์กรสตรีเมป็นนิติบุคคล ิประธานืกรรมการ ไ คนี รวม 5 คน
ใ. ชืไอ – สกุล ผูຌขอกูຌ ิกรุณากรอกรายละอียดนบทຌายี
ทีไ ตาหนง
ชืไอูสกุล
หมายลขบัตร
ประจาตัวประชาชน
แ ผูຌทนกลุม

ทีไอยู

บอร์ทรศัพท์

สนอครงการ

โ

ผูຌรวมครงการ

ใ

ผูຌรวมครงการ

ไ

ผูຌรวมครงการี

5

ผูຌรวมครงการ

4. หลักการละหตุผล
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ......................
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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6. กระบวนการ/วิธีดานินการ ิจะนางินเปทาอะเรบຌาง ฿ชຌวิธีการทาอยางเรี
ระยะวลา
ทีไ
กิจกรรมทีไดานินการ
วิธีการ
ิวันี

งบประมาณ ผูຌรับผิดชอบ
ิบาที
ิ฿ครี

รวม ..............กิจกรรม
รวมทัๅงสิๅน
ิหมายหตุ : กรณีบบฟอร์มเมพียงพอสาหรับการขียนรายละอียด สามารถ฿ชຌกระดาษขียนพิไมติมเดຌี
็. งบประมาณทีไขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทัๅงสิๅน จานวน................................บาท
ิ..........................................................................................................ี ตามรายละอียดนบทຌาย
่. ระยะวลาดานินการ ิกิจกรรมทีไสามารถดานินการ฿นชวงเหนี
ิ ี ระหวาง ดือน............................ถึง ดือน................................ของปี ิ ี ทาเดຌตลอดปี
้. สถานทีไดานินการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
แเ. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
แเ.แ ผูຌเดຌรับประยชน์จากการดานินงานครงการนีๅ จานวน ....................คน
ป็น฿ครบຌาง .................................................................................................................................................... ........
แเ.โ เดຌประยชน์อยางเรบຌาง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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รายละอียดงบประมาณนบทຌายครงการ
ชืไอครงการ ............................................................................................................................. .................
ทีไ

ตัวอักษร :

รายการ

ิคาวิทยากร ุคา฿ชຌสอยุคาวัสดุ ฯลฯี

จานวน
หนวย

ราคาตอหนวย
ิบาที

รวมป็นงิน
ิบาที

รวมทัๅงสิๅน

ลงชืไอ....................................................ผูຌสนอครงการ
ิ........................................................ี
ตาหนง..................................................
บอร์ทร .................................................
วัน...........ดือน...............ปี.............ทีไสนอครงการ

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ผานความหในของ
แ. คณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาภอ..............................
ิ ี ผานการพิจารณา นืไองจาก ...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
ลงชืไอ..................................................................ผูຌหในชอบครงการ
ิ...............................................................ี
ประธานคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาอาภอ.............................
วันทีไ ..............ดือน.................................พ.ศ..............
โ. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด /กรุงทพมหานคร
ิ ี หในควรอนุมัติ นืไองจาก ................................................................................................................................
ิ ี เมควรอนุมัติ นืไองจาก ..................................................................................................................................

.

ลงชือไ ..................................................................ผู้เหในชอบโครงการ
(...............................................................)
หัวหน้าคณะทางานขับเคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี..........................................
วันทีไ ..............เดือน.................................พ.ศ..............

3. ความหในของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด /กรุงทพมหานคร
ิ ี อนุมัติ หตุผล....................................................................................................................... ....................
ิ ี เมอนุมัติ หตุผล ......................................................................................................................................

ลงชืไอ..................................................................ผูຌอนุมัติครงการ
ิ...............................................................ี
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด..............................
วันทีไ ..............ดือน.................................พ.ศ..............

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
ิแี บบสนอครงการขอรับการสนับสนุนงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประภท งบอุดหนุน ิทุน฿หຌปลาี
ิโี บันทึกการประชุมขององค์กร
ิใี หนังสือมอบอานาจ฿หຌทาการทน฿นการยืไนสนอครงการ
ิกรณี องค์กรทีไเม฿ชนิติบุคคล ฿หຌประธานขององค์กรสตรีืคณะกรรมการ ไ ราย มีอานาจ฿นการ
ยืไนสนอครงการี
ิไี สานาบัตรประจาตัวประชาชนของผูຌทน
ิกรณี ทีไอยูเมตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน฿หຌกรอกทีไอยูปัจจุบันเวຌกับสานาบัตรประจาตัวประชาชน
ิรับรองสานาี
ิ5ี ภาพถายผลงานทีไผานมา ิถຌามีี
ิๆี บบอืไน โ ตามทีไ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกาหนด

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ิแี สมาชิกประภทองค์กรสตรี
ิโี มีสถานทีไทางาน หรือสานักงาน฿หญตัๅงอยู฿นทຌองทีไทีไยืไนบบขอรับการสนับสนุนเมนຌอยกวาหกดือน

หลักกณฑ์พืๅนฐาน฿นการขอรับการสนับสนุน

ิแี ป็นครงการทีไ฿ชຌจายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี วาดຌวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. โ55้ ขຌอ 5 ิโี ิใี ิไี
ขຌอ 5 ิโี ป็นหลงงินทุนพืไอการสงสริมบทบาทละพัฒนาศักยภาพสตรีละครือขายสตรี ฿นการฝ้าระวัง
ดูลละกຌเขปัญหาของสตรี การสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาเปสูการสรຌาง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการพืไอคุຌมครองละพิทักษ์สิทธิของสตรีละผูຌดຌอยอกาสอืไน โ ฿นสังคม
ขຌอ 5 ิใี ป็นหลงงินทุนพืไอการสงสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม฿นการพัฒนาบทบาทสตรี
การสรຌางภาวะผูຌนา การพัฒนาองค์ความรูຌ พืไอสริมสรຌางความขຌมขใงทางดຌานสังคม฿หຌกสตรี
ละองค์กรของสตรี
ขຌอ 5 ิไี ป็นหลงงินทุนพืไอสนับสนุนครงการอืไน โ ทีไป็นการกຌเขปัญหาละพัฒนาสตรีตาม
ทีคไ ณะกรรมการพิจารณาหในสมควร
ิโี ป็นครงการทีไตอบสนองยุทธศาสตร์การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ิใี เมป็นครงการประภทงินทุนหมุนวียน
ิไี ป็นครงการทีไมีวงงินเมกินสองสนบาท กรณีวงงินกินสองสนบาท฿หຌคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดละกรุงทพมหานครลຌวตกรณีพิจารณา฿หຌความหในชอบลຌวสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพืไอพิจารณาอนุมัติ
ิ5ี ป็นครงการทีไเมเดຌรับงินสนับสนุนจากหนวยงานอืไน กรณีป็นครงการทีไบูรณาการรวมกับหนวยงานอืไน
ตຌองระบุรายการละหลงทีไมาของงบประมาณ฿หຌชัดจน
ิๆี ป็นครงการทีไเมกอ฿หຌกิดความสียหายตอสิไงวดลຌอม฿นชุมชน หรือตอความสงบรียบรຌอยของประชาชน

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ิส.เแี ลขทีไ............../.............อาภอ.............................
บบสนอครงการขอรับการสนับสนุนงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภท งินทุนหมุนวียน ิงินกูีຌ
ยืไนสนอครงการ ตอ คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาตาบล................................พืๅนทีไ อบต.........................
คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาทศบาล ิ ี มืองพัทยา ิ ี นคร ิ ี มือง ิ ี ตาบล ชืไอ ......................
ทีไตัๅง ตาบล..........................................อาภอ................................................จังหวัด..................................................
คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาขต.......................................................฿นกรุงทพมหานคร

แ. ชืไอครงการ ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ประภทครงการ ิ ี แ. ดຌานกษตรกรรม ิ ี โ. ดຌานอุตสาหกรรม ิ ี ใ. ดຌานพานิชย์กรรมละอาชีพบริการ
ิ ี ไ. ดຌานคหกรรม ิ ี 5. ดຌานหัตถกรรม ิ ี ๆ. ดຌานศิลปกรรม
โ. ผูຌกูຌ ป็นสมาชิก ประภท
ิ ี ประภทบุคคลธรรมดา ิจานวนสมาชิก฿นครัวรือนของผูຌขอกูຌตามขຌอ ใ รวมทัๅงสิๅน.........คนี
ิ ี ประภทองค์กรสตรี ิจานวนสมาชิก฿นองค์กรสตรี ................คนี
ยกป็น ิ ี องค์กรสตรีป็นนิติบุคคล ิผูຌเดຌรับมอบอานาจ แ คนี
ิ ี องค์กรสตรีเมป็นนิติบุคคล ิประธานืกรรมการ ไ คนี รวม 5 คน
ใ. ชืไอ – สกุล ผูຌขอกูຌ ิกรุณากรอกรายละอียดนบทຌายี
ทีไ

ตาหนง

แ

ผูຌทนกลุม

โ

ผูຌรวมครงการ

ใ

ผูຌรวมครงการ

ไ

ผูຌรวมครงการ

5

ผูຌรวมครงการ

ๆ

ผูຌรวมครงการ

ชืไอูสกุล

หมายลขบัตร
ประจาตัวประชาชน

ทีไอยู

บอร์ทรศัพท์

สนอครงการ

ิผูຌกูຌรวมี
ิผูຌกูຌรวมี
ิผูຌกูຌรวมี
ิผูຌกูຌรวมี
ิผูຌกูຌรวมี
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4. หลักการละหตุผล ิความป็นมาของครงการ สาหตุทีไขอกูຌงินี
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของครงการ ิทาอะเร มีป้าหมายอะเรี
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ๆ. รายละอียดผนงานตาง โ
ๆ.แ ผนการดานินงาน ิสดงระยะวลาการดานินงาน฿นตละรายการี
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ๆ.โ ผนการบิกงินกูຌ ิระบุจานวนงวดการบิกงินกูຌี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...............................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ๆ.ใ ระยะวลาดานินงานตามครงการ ิระบุจานวนดือน/ปี
ิ ี ระหวาง ดือน............................ถึง ดือน................................ของป ิ ี ทาเดຌตลอดป
ๆ.ไ ผนการชาระคืนงิน สามารถชาระคืนงิน เดຌ ิ ี รายดือน ิ ี ราย โ ดือน ิ ี ราย ใ ดือน
ิ ี ราย ไ ดือน ิ ี ราย ๆ ดือน ิ ี อืไน โระบุ........................................................
ิงืไอนเข : การชาระคืนงินกูຌ เมกิน โ ป ดยชาระคืนอยางนຌอยปละ โ ครัๅง ี
็. งบประมาณทีไขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทัๅงสิๅน จานวน................................บาท
ิ..........................................................................................................ี ตามรายละอียดนบทຌาย
8. สถานทีไดานินการ ิ ี ทา฿นพืๅนทีไตัๅงของหมูบຌาน/ชุมชน ิ ี ทาตางอาภอ ิ ี ทาตางจังหวัด...............
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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9. หลงวัตถุดิบทีไนามาดานินการตามครงการ
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
10. สถานทีไจาหนายผลิตภัณฑ์ทีไกิดจากครงการ
ิ ี ตลาด฿นชุมชน เดຌก................................................................................................................................
ิ ี ตลาดนอกชุมชน เดຌก............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
11. ลักษณะการดานินครงการ
ิ ี ป็นการขยายกิจการ/ปรับปรุงพัฒนาสินคຌา บริหาร ตอยอดกิจการ
ิ ี ป็นการผลิตสินคຌา/บริการ ทีไเดຌรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง โ
ิ ี ป็นการผลิตสินคຌา/บริการ฿หมทีไมีผลงานกีไยวกับการทางาน หรือฝຄกอาชีพมากอน
ิ ี สมาชิกิผูຌทนกลุมืผูຌกูຌรวมี เมคยมีประสบการณ์ดานินงานตามครงการนีๅมากอน
12. การสมทบทุนของกลุม
ิ ี งินทุน มีทุนของกลุม จานวน .................................บาท
ิ ี วัสดุ ประมาณการราคา จานวน .................................บาท
ิ ี รงงาน จานวน.......................คน
ิ ี สถานทีไประกอบการ ิ ี ชา ดือนละ...................บาท
ิ ี ทีไทาการของกลุม ราคาประมาณ จานวน ..........................บาท
แใ. รายเดຌรวมของกลุม จานวน .....................................บาท/ป
14. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
แไ.แ ผูຌเดຌรับประยชน์จากการดานินงานครงการนีๅ จานวน ....................คน
ป็น฿ครบຌาง ............................................................................................................................. ...............................
แไ.โ เดຌประยชน์อยางเรบຌาง ิชน การพิไมรายเดຌ การ฿ชຌรงงาน฿นชุมชน การ฿ชຌวัตถุดิบ฿นชุมชน ฯลฯี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชืไอ....................................................ผูຌสนอครงการ
ิ........................................................ี
ตาหนง..................................................
บอร์ทร .................................................
วัน...........ดือน...............ป.............ทีไสนอครงการ
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รายละอียดงบประมาณนบทຌายครงการ
ชืไอครงการ ............................................................................................................................. .................
ทีไ

ตัวอักษร :

รายการ

จานวน
หนวย

ราคาตอหนวย
ิบาที

รวมป็นงิน
ิบาที

รวมทัๅงสิๅน

ลงชืไอ....................................................ผูຌสนอครงการ
ิ........................................................ี
ตาหนง..................................................
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ผานความหในของ
แ. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ิ ี ตาบล......................ิ ี ทศบาล...........................
ิ ี หในควร฿หຌการสนับสนุน นืไองจาก ..............................................................................................................
ิ ี เมควร฿หຌการสนับสนุน นืไองจาก .................................................................................................................
ลงชืไอ..................................................................ผูຌ฿หຌความหใ น
ิ...............................................................ี
หัวหนຌาคณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/ทศบาล..........................
วันทีไ ..............ดือน.................................พ.ศ..............
โ คณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาภอ..............................
ิ ี ผานการพิจารณา นืไองจาก ...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชืไอ..................................................................ผูຌหในชอบครงการ
ิ...............................................................ี
ประธานคณะอนุกรรมการกลัไนกรองละติดตามการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาอาภอ.............................
วันทีไ ..............ดือน.................................พ.ศ..............
ใ. คณะทางานขับคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด /กรุงทพมหานคร
ิ ี หในควรอนุมัติ นืไองจาก ................................................................................................................................
ิ ี เมควรอนุมัติ นืไองจาก ..................................................................................................................................
.

ลงชือไ ..................................................................ผู้เหในชอบโครงการ
(...............................................................)
หัวหน้าคณะทางานขับเคลืไอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี..........................................
วันทีไ ..............เดือน.................................พ.ศ..............

4. ความหในของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด /กรุงทพมหานคร
ิ ี อนุมัติ หตุผล...........................................................................................................................................
ิ ี เมอนุมัติ หตุผล ......................................................................................................................................
ลงชืไอ..................................................................ผูຌอนุมัติครงการ
ิ...............................................................ี
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด..............................
วันทีไ ..............ดือน.................................พ.ศ..............
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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รายละอียดนบทຌายผูຌกูຌ

แ. ชืไอูสกุล สมาชิกผูຌทนกลุม ิผูຌกูຌหลักี ชืไอูสกุล..................................................................................................
หมายลขบัตรประจาตัวประชาชน .........................................................................................................................
ทีไอยู ตามบัตรประจาตัวประชาชน บຌานลขทีไ .........................หมูทีไ................บຌาน/ชุมชน.....................................
ตาบล/ขวง.............................อาภอ/ขต..........................จังหวัด............................รหัสเปรษณีย์ .........................
ทีไอยูปัจจุบัน ิกรณีเมตรงกับสานาบัตรประชาชนี บຌานลขทีไ.................หมูทีไ........ บຌาน/ชุมชน..........................
ตาบล/ขวง...........................อาภอ/ขต....................................จังหวัด......................รหัสเปรษณีย์ .......................
ประกอบอาชีพ ิหลักี .........................................................ิอาชีพสริมี................................................................
สถานทีไประกอบอาชีพ ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รายเดຌตอปีของครัวรือน .................................บาท/ป สมาชิกทัๅงหมด฿นครัวรือน ......................คน
ปัจจุบันป็นสมาชิกกลุมอาชีพ/กองทุน฿ดบຌาง฿นหมูบຌาน/ชุมชน ...........................................................................
....................................................................................................................................................................................
บอร์ทรศัพท์ทีไสามารถติดตอเดຌ ิบอร์บຌานี.............................................ิมือถือี...................................................
ิบอร์สานักงานี......................................................ิบอร์ทรสารี.............................................................................
เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิEmilี ..............................................................................................................................
ชืไอ – สกุล บุคคลทีไสามารถติดตอเดຌ ิกรณีเมสามารถติดตอทานเดຌี ...................................................................
กีไยวขຌองป็น .....................................................บอร์ทร..........................................................
โ. ชืไอูสกุล สมาชิกกลุม ิผูຌกูຌรวมี ชืไอูสกุล.............................................................................................................
หมายลขบัตรประจาตัวประชาชน .........................................................................................................................
ทีอไ ยู ตามบัตรประจาตัวประชาชน บຌานลขทีไ .........................หมูทีไ................บຌาน/ชุมชน.....................................
ตาบล/ขวง.............................อาภอ/ขต..........................จังหวัด............................รหัสเปรษณี ย์ .........................
ทีไอยูปัจจุบัน ิกรณีเมตรงกับสานาบัตรประชาชนี บຌานลขทีไ.................หมูทีไ........ บຌาน/ชุมชน..........................
ตาบล/ขวง...........................อาภอ/ขต....................................จังหวัด......................รหัสเปรษณีย์ .......................
ประกอบอาชีพ ิหลักี .........................................................ิอาชีพสริมี................................................................
สถานทีไประกอบอาชีพ .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
รายเดຌตอปีของครัวรือน .................................บาท/ป สมาชิกทัๅงหมด฿นครัวรือน ......................คน
ปัจจุบันป็นสมาชิกกลุมอาชีพ/กองทุน฿ดบຌาง฿นหมูบຌาน/ชุมชน ...........................................................................
....................................................................................................................................................................................
บอร์ทรศัพท์ทีไสามารถติดตอเดຌ ิบอร์บຌานี.............................................ิมือถือี...................................................
ิบอร์สานักงานี......................................................ิบอร์ทรสารี.............................................................................
เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิEmilี ............................................................................................................................. .
ชืไอ – สกุล บุคคลทีไสามารถติดตอเดຌ ิกรณีเมสามารถติดตอทานเดຌี .................................................................
กีไยวขຌองป็น .....................................................บอร์ทร..........................................................
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ใ. ชืไอูสกุล สมาชิกกลุม ิผูຌกูຌรวมี ชืไอูสกุล..............................................................................................................
หมายลขบัตรประจาตัวประชาชน .........................................................................................................................
ทีไอยู ตามบัตรประจาตัวประชาชน บຌานลขทีไ .........................หมูทีไ................บຌาน/ชุมชน.....................................
ตาบล/ขวง.............................อาภอ/ขต..........................จังหวัด............................รหัสเปรษณีย์ .........................
ทีไอยูปัจจุบัน ิกรณีเมตรงกับสานาบัตรประชาชนี บຌานลขทีไ.................หมูทีไ........ บຌาน/ชุมชน..........................
ตาบล/ขวง...........................อาภอ/ขต....................................จังหวัด......................รหัสเปรษณีย์ .......................
ประกอบอาชีพ ิหลักี .........................................................ิอาชีพสริมี................................................................
สถานทีไประกอบอาชีพ ............................................................................................................................. ................
...................................................................................................................................................................................
รายเดຌตอปีของครัวรือน .................................บาท/ป สมาชิกทัๅงหมด฿นครัวรือน ......................คน
ปัจจุบันป็นสมาชิกกลุมอาชีพ/กองทุน฿ดบຌาง฿นหมูบຌาน/ชุมชน ........................................................................
..................................................................................................................................................................................
บอร์ทรศัพท์ทีไสามารถติดตอเดຌ ิบอร์บຌานี.............................................ิมือถือี...................................................
ิบอร์สานักงานี......................................................ิบอร์ทรสารี.............................................................................
เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิEmilี ..............................................................................................................................
ชืไอ – สกุล บุคคลทีไสามารถติดตอเดຌ ิกรณีเมสามารถติดตอทานเดຌี .................................................................
กีไยวขຌองป็น .....................................................บอร์ทร..........................................................
ไ. ชืไอูสกุล สมาชิกกลุม ิผูຌกูຌรวมี ชืไอูสกุล.............................................................................................................
หมายลขบัตรประจาตัวประชาชน .........................................................................................................................
ทีไอยู ตามบัตรประจาตัวประชาชน บຌานลขทีไ .........................หมูทีไ................บຌาน/ชุมชน.....................................
ตาบล/ขวง.............................อาภอ/ขต..........................จังหวัด............................รหัสเปรษณีย์ .........................
ทีไอยูปัจจุบัน ิกรณีเมตรงกับสานาบัตรประชาชนี บຌานลขทีไ.................หมูทีไ........ บຌาน/ชุมชน..........................
ตาบล/ขวง...........................อาภอ/ขต....................................จังหวัด......................รหัสเปรษณีย์ .......................
ประกอบอาชีพ ิหลักี .........................................................ิอาชีพสริมี................................................................
สถานทีไประกอบอาชีพ ............................................................................................................................. ................
...................................................................................................................................................................................
รายเดຌตอปีของครัวรือน .................................บาท/ป สมาชิกทัๅงหมด฿นครัวรือน ......................คน
ปัจจุบันป็นสมาชิกกลุมอาชีพ/กองทุน฿ดบຌาง฿นหมูบຌาน/ชุมชน ........................................................................
..................................................................................................................................................................................
บอร์ทรศัพท์ทีไสามารถติดตอเดຌ ิบอร์บຌานี.............................................ิมือถือี...................................................
ิบอร์สานักงานี......................................................ิบอร์ทรสารี.............................................................................
เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิEmilี ............................................................................................................................. .
ชืไอ – สกุล บุคคลทีไสามารถติดตอเดຌ ิกรณีเมสามารถติดตอทานเดຌี .................................................................
กีไยวขຌองป็น .....................................................บอร์ทร..........................................................
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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5. ชืไอูสกุล สมาชิกกลุม ิผูຌกูຌรวมี ชืไอูสกุล.............................................................................................................
หมายลขบัตรประจาตัวประชาชน .........................................................................................................................
ทีไอยู ตามบัตรประจาตัวประชาชน บຌานลขทีไ .........................หมูทีไ................บຌาน/ชุมชน.....................................
ตาบล/ขวง.............................อาภอ/ขต..........................จังหวัด............................รหัสเปรษณีย์ .........................
ทีไอยูปัจจุบัน ิกรณีเมตรงกับสานาบัตรประชาชนี บຌานลขทีไ.................หมูทีไ........ บຌาน/ชุมชน..........................
ตาบล/ขวง...........................อาภอ/ขต....................................จังหวัด......................รหัสเปรษณีย์ .......................
ประกอบอาชีพ ิหลักี .........................................................ิอาชีพสริมี................................................................
สถานทีไประกอบอาชีพ ............................................................................................................................. ................
...................................................................................................................................................................................
รายเดຌตอปีของครัวรือน .................................บาท/ป สมาชิกทัๅงหมด฿นครัวรือน ......................คน
ปัจจุบันป็นสมาชิกกลุมอาชีพ/กองทุน฿ดบຌาง฿นหมูบຌาน/ชุมชน ........................................................................
..................................................................................................................................................................................
บอร์ทรศัพท์ทีไสามารถติดตอเดຌ ิบอร์บຌานี.............................................ิมือถือี...................................................
ิบอร์สานักงานี......................................................ิบอร์ทรสารี.............................................................................
เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิEmilี ..............................................................................................................................
ชืไอ – สกุล บุคคลทีไสามารถติดตอเดຌ ิกรณีเมสามารถติดตอทานเดຌี .................................................................
กีไยวขຌองป็น .....................................................บอร์ทร..........................................................
ๆ. ชืไอูสกุล สมาชิกกลุม ิผูຌกูຌรวมี ชืไอูสกุล.............................................................................................................
หมายลขบัตรประจาตัวประชาชน .........................................................................................................................
ทีไอยู ตามบัตรประจาตัวประชาชน บຌานลขทีไ .........................หมูทีไ................บຌาน/ชุมชน.....................................
ตาบล/ขวง.............................อาภอ/ขต..........................จังหวัด............................รหัสเปรษณีย์ .........................
ทีไอยูปัจจุบัน ิกรณีเมตรงกับสานาบัตรประชาชนี บຌานลขทีไ.................หมูทีไ........ บຌาน/ชุมชน..........................
ตาบล/ขวง...........................อาภอ/ขต....................................จังหวัด......................รหัสเปรษณีย์ .......................
ประกอบอาชีพ ิหลักี .........................................................ิอาชีพสริมี................................................................
สถานทีไประกอบอาชีพ ............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................................................................... ....
รายเดຌตอปีของครัวรือน .................................บาท/ป สมาชิกทัๅงหมด฿นครัวรือน ......................คน
ปัจจุบันป็นสมาชิกกลุมอาชีพ/กองทุน฿ดบຌาง฿นหมูบຌาน/ชุมชน ........................................................................
..................................................................................................................................................................................
บอร์ทรศัพท์ทีไสามารถติดตอเดຌ ิบอร์บຌานี.............................................ิมือถือี...................................................
ิบอร์สานักงานี......................................................ิบอร์ทรสารี.............................................................................
เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิEmilี ............................................................................................................................. .
ชือไ – สกุล บุคคลทีไสามารถติดตอเดຌ ิกรณีเมสามารถติดตอทานเดຌี .................................................................
กีไยวขຌองป็น .....................................................บอร์ทร..........................................................
นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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อกสารประกอบการกูຌงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประภทบุคคลธรรมดา
ิแี บบสนอครงการขอรับการสนับสนุนงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประภท งินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ิโี สานาบัตรประจาตัวประชาชนของผูຌทนกลุม
ิผูຌกูຌหลักีละผูຌกูຌรวมรวมเมนຌอยกวา 5 คน
ิกรณีทีไอยูเมตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน฿หຌกรอก
ทีไอยูปัจจุบันเวຌกับสานาบัตรประจาตัวประชาชน
ิรับรองสานาี ี
ิใี ภาพถายผลงานทีไผานมา ิถຌามีี
ิไี บบอืไน โ ตามทีไ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงทพมหานคร
กาหนด

ประภทองค์กรสตรี
ิแี บบสนอครงการขอรับการสนับสนุนงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประภท งินทุนหมุนวียน ิงินกูຌี
ิโี บันทึกการประชุมขององค์กร
ิใี หนังสือมอบอานาจ฿หຌทาการทน฿นการยืนไ สนอครงการ
ิกรณี องค์กรทีไเม฿ชนิติบุคคล ฿หຌประธานของ
องค์กรสตรีทานัๅนมีอานาจ฿นการยืไนสนอครงการี
ิไี สานาบัตรประจาตัวประชาชนของผูຌทน
ิกรณีทีไอยูเมตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน
฿หຌกรอกทีไอยูปัจจุบันเวຌกับสานาบัตรประจาตัว
ประชาชน ิรับรองสานาีี
ิ5ี ภาพถายผลงานทีไผานมา ิถຌามีี
ิๆี บบอืไน โ ตามทีไ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงทพมหานคร
กาหนด

คุณสมบัติของผูຌขอรับการสนับสนุนงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ิแี ป็นสมาชิกประภทบุคคลธรรมดา ซึไงรวมตัวกันตัๅงตหຌาคนขึๅนเป หรือสมาชิกประภทองค์กรสตรี
ิโี มีภูมิลานาหรือถิไนทีไอยู หรือสถานทีไทางาน ตัๅงอยู฿นทຌองทีไทีไยืไนบบขอรับการสนับสนุนเมนຌอยกวาหกดือน
ิใี มีการดานินงานหรือมีผลงานกีไยวขຌองกับอาชีพทีไขอรับการสนับสนุน
ิไี เมป็นผูຌมีประวัติสืไอมสียละขาดวินัยทางการงิน

หลักกณฑ์พืๅนฐาน฿นการขอรับการสนับสนุน

ิแี ป็นครงการพืไอพัฒนาอาชีพ การสรຌางงาน การสรຌางรายเดຌ หรือการสริมสรຌางความขຌมขใงทาง
ดຌานศรษฐกิจ฿หຌกสตรีละองค์กรของสตรีป็นสาคัญ
ิโี ป็นครงการทีไตอบสนองยุทธศาสตร์การดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ิใี ป็นครงการทีไมีผลการดานินงานหรือผานการฝຄกอาชีพมากอน
ิไี มีวงงินเมกินครงการละสองสนบาท ดยมีอัตราดอกบีๅยรຌอยละสามตอป
ิ5ี กาหนดระยะวลาการผอนชาระคืนเมกินสองป ละตຌองชาระคืนอยางนຌอยปละสองงวด
ิๆี ป็นครงการทีไเมกอ฿หຌกิดความสียหายตอสิไงวดลຌอม฿นชุมชนหรือตอความสงบรียบรຌอยของประชาชน
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1

ที่
(ตำมลำดับ
ควำมสำคัญ)

รวม

งบหน้าการยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาเภอ..........................จังหวัด........................
ประเภท เงินทุนหมุนเวียน
ของ เดือน....................................พ.ศ.....................
ผำนคณะทำงำนขับคลื่อนฯ
ประภทครงกำรดຌำนที่
ชื่อตำบล/
งบประมำณ ผูຌขอกูຌประภท ชื่อ - สกุล ผูຌทนกลุม
ตำบล ทศบำล
ชื่อครงกำร
ทศบำล (฿สลข 1 ตรงชองตำมดຌำนของครงกำร)
ขอกูຌ บุคคลธรรมดำ องค์กรสตรี ที่ สนอครงกำร
(฿สลข 1) (฿สลข 1)
1 2 3 4 5 6
(บำท) ขຌอ7 (฿สลข 1) (฿สลข 1)

รำยเดຌรวม
ประจำตัวประชำชน
ของกลุม
ผูຌทนกลุม (บำท) ขຌอ 13
หมำยลขบัตร

1

ที่
(ตามลาดับ
ความสาคัญ)

รวม

ลักษณะครงการ

1

2

(฿สลข 1)

งบหน้าการยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาเภอ........................จังหวัด........................
ประเภท เงินอุดหนุน ของ เดือน....................................พ.ศ.....................
งบประมาณขอรับ ชื่อ - สกุล ผูຌทนองค์กรสตรี หมายลขบัตรประชาชน ระยะวลาดานินการ สถานทีด่ านินการ
ชื่อครงการ
การสนับสนุน
ที่ สนอครงการ
ของผูຌทนกลุม
(ขຌอ 8)
(ขຌอ 9)
(บาท) (ขຌอ 7)
ที่ สนอครงการ

ผูຌรับประยชน์

(ขຌอ 10.1)
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บบ กส.4/1
บบรายงานผลการปฏิบัตงิ านละการ฿ชຌจายงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด...........................
ประภทงินอุดหนุน ครงการ/กิจกรรม ( ) 1. สงสริมการมีสวนรวมของสตรี ฯ ( ) 2.สงสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม฿นการพัฒนาบทบาทสตรีละกຌเขปัญหาสตรี
สถานะ ( ) อยูระหวางดานินการ ( ) สิ้นสุดครงการ (ปิดครงการ)
รายงาน ประจางวดที่ ( ) งวดที่ 1 ขຌอมูล ณ 31 มีนาคม ของทุกปี (รายงานภาย฿น 20 ม.ย.ทุกปี) ( ) งวดที่ 2 ขຌอมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี (รายงานภาย฿น 20 ต.ค. ทุกปี)
ที่ อาภอ / ตาบล/ ชื่อครงการ
ชื่อ - สกุล
ลขที่ วัน ดือน ปี งบประมาณ
กรณี งินคงหลือ
กรณี เมสามารถ
ขต
ขวง
ผูຌขอรับการสนับสนุน
สัญญา ฿นสัญญา ที่เดຌรับการอนุมัติ
ผลการบิกจาย
จากครงการ
ดานินการเดຌ
(ผูຌทนกลุม)
จาก อกส.จ./.
บิกจายลຌว คงหลือ
สงคืนบัญชีจังหวัด
สงคืนบัญชีจังหวัด
อกส.กทม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวมทัง้ สิ้น
ลงชื่อ ........................................................ผูຌรายงาน
(..............................................................)
ตาหนง หัวหนຌาสานักงานลขานุการ อกส.อ. ...........................
วันที.่ .................ดือน..........................พ.ศ.................

บบ กส.4/2
บบรายงานผลการปฏิบัตงิ านละการ฿ชຌจายงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด...........................
ประภท งินทุนหมุนวียน
สถานะ ( ) อยูระหวางดานินการ ( ) สิ้นสุดครงการ (ปิดครงการ)
รายงาน ประจางวดทีไ ( ) งวดทีไ 1 ขຌอมูล ณ 31 มีนาคม ของทุกปี (รายงานภาย฿น 20 ม.ย.ทุกปี) ( ) งวดทีไ 2 ขຌอมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี (รายงานภาย฿น 20 ต.ค. ทุกปี)
ทีไ อาภอ / ตาบล/ ชืไอครงการ
ชืไอ - สกุล
ลขทีไ วัน ดือน ปี งบประมาณ
ผลการชาระคืนงิน
ยอดงินคงหลือ/คงคຌาง
กรณี เมสามารถ รายเดຌรวม
ขต
ขวง
ผูຌขอรับการสนับสนุน สัญญา ฿นสัญญา ทีไเดຌรับการอนุมัติ
รวมทัๅงสิๅน
ยังเมชาระ
ดานินการเดຌ
ของกลุม
(ผูຌทนกลุม)
จาก อกส.จ./. งินตຌน ดอกบีๅย บีๅยปรับ งินตຌน ดอกบีๅย บีๅยปรับ สงคืนบัญชีจังหวัด รอบ 6 ดือน
อกส.กทม (บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รวมทัง้ สิ้น
ลงชืไอ ........................................................ผูຌรายงาน
(..............................................................)
ตาหนง หัวหนຌาสานักงานลขานุการ อกส.อ. ...........................
วันที.ไ .................ดือน..........................พ.ศ.................

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

บบ กส.3/2
บบรายงานผลการปฏิบัตงิ านละการ฿ชຌจายงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด...........................
ประภท งินทุนหมุนวียน
สถานะ ( ) อยูระหวางดานินการ ( ) สิๅนสุดครงการ (ปิดครงการ)
รายงาน ประจางวดทีไ ( ) งวดทีไ 1 ขຌอมูล ณ 31 มีนาคม ของทุกปี (รายงานภาย฿น 10 ม.ย.ทุกปี) ( ) งวดทีไ 2 ขຌอมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี (รายงานภาย฿น 10 ต.ค. ทุกปี)
ทีไ อาภอ / ตาบล/ ชืไอครงการ
ชืไอ - สกุล
ลขทีไ วัน ดือน ปี งบประมาณ
ผลการชาระคืนงิน
ยอดงินคงหลือ/คงคຌาง
กรณี เมสามารถ
ขต
ขวง
ผูຌขอรับการสนับสนุน สัญญา ฿นสัญญา ทีไเดຌรับการอนุมัติ
รวมทัๅงสิๅน
ดานินการเดຌ
(ผูຌทนกลุม+ผูຌกูຌรวม)
จาก อกส.จ./.
งินตຌน ดอกบีๅย บีๅยปรับ งินตຌน ดอกบีๅย บีๅยปรับ สงคืนบัญชีจังหวัด
อกส.กทม (บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รวมทังๅ สิๅน
หมายหตุ รายเดຌรวมของกลุมรอบ 6 ดือน
ป็นรายเดຌทีไ กิดจากครงการทีเไ ดຌรับการอนุมตั ิ งินกูຌ

ลงชืไอ ........................................................ผูຌรายงาน (ผูຌก)ูຌ
(..............................................................) บอร์ทร ............................................................
ตาหนง .................................................
วันที.ไ .................ดือน..........................พ.ศ.................

รายเดຌรวม
ของกลุม
รอบ 6 ดือน
(บาท)

บบ กส.3/1
บบรายงานผลการปฏิบัตงิ านละการ฿ชຌจายงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด...........................
ประภทงินอุดหนุน ครงการ/กิจกรรม ( ) 1. สงสริมการมีสวนรวมของสตรี ฯ ( ) 2.สงสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม฿นการพัฒนาบทบาทสตรีละกຌเขปัญหาสตรี
สถานะ ( ) อยูระหวางดานินการ ( ) สิ้นสุดครงการ (ปิดครงการ)
รายงาน ประจางวดทีไ ( ) งวดทีไ 1 ขຌอมูล ณ 31 มีนาคม ของทุกปี (รายงานภาย฿น 10 ม.ย.ทุกปี) ( ) งวดทีไ 2 ขຌอมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี (รายงานภาย฿น 10 ต.ค. ทุกปี)
ทีไ อาภอ / ตาบล/
ชืไอครงการ
ชืไอ - สกุล
ลขทีไ วัน ดือน ปี งบประมาณ
กรณี งินคงหลือ
กรณี เมสามารถ
ขต
ขวง
ผูຌขอรับการสนับสนุน
สัญญา ฿นสัญญา ทีไเดຌรับการอนุมัติ
ผลการบิกจาย
จากครงการ
ดานินการเดຌ
(ทังๅ หมด)ตาม
จาก อกส.จ./. บิกจายลຌว คงหลือ สงคืนบัญชีจังหวัด สงคืนบัญชีจังหวัด
บบสนอครงการ
อกส.กทม (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวมทัง้ สิ้น
ลงชืไอ ........................................................ผูຌรายงาน (ผูຌทนขอรับการสนับสนุน)
(..............................................................)บอร์ทร ............................................................
ตาหนง .................................................
วันที.ไ .................ดือน..........................พ.ศ.................

คณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แ นายอภิชาต ตดิลกวชช์
โ นางสายพิรุณ นຌอยศิริ
ใ นางสาวมัทนา จริญศรี
ไ นางสาวสุณีย์ มงคลลิศพาณิชย์
5 นางสาวขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์
6 นายทรงพล ธนะพิมพ์มธา
็ นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์มธา
่ นายสง สิงห์ตทอง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นักวิคราะห์งบประมาณชานาญการพิศษ
ิผูຌทนสานักงบประมาณี
นักวิชาการคลังชานาญการพิศษ
ิผูຌทนกระทรวงการคลังี
ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานบริหารจัดการละ
บริหารธุรกิจ
ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานบริหารจัดการละ
บริหารธุรกิจ
ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานบริหารจัดการองค์กร
ผูຌอานวยการสานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการละลขานุการ
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ชืไอหนังสือ : นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะทีไปรึกษา
แ. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โ. นายอภิชาติ ตดิลกวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ใ. นางสายพิรุณ นຌอยศิริ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คณะผู้จัดทา
1. นายสง สิงห์ตทอง
โ. นางสาวสุมนา สุดรัก
ใ. นางสาวกาญจนา ทองกษม
ไ. นายนพดล ดาวอรุณ
5. นางสาวยาวนิจ กลัไนนุรักษ์
6. นางชูวรัตน์ สมกຌว
็. นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ
่. นางสาวปรียาวดี บุญฮด
้. นางสาวสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
แเ. นางสาวสมธัญ ลใกซຌง
แแ. นางสาวณัฏฐ์พิชญา ยะ฿หมวงศ์
แโ. นางสาวฟารีดຍะ ปຂริยะ
แใ. นางสาวอรฉัตร พบรมพธิ์
แไ. นางสาวกฤษณา กืๅอกตุ
แ5. นางสาวชมัยพร กຌวคง
แ6. นางสาวรุงทิวา สงศิริ
แ็. นายธวัชชัย ป้ยปลุก
แ่. นายจารัตน์ ดอกพอง
แ้. นายประสบชค มีวงษ์

ผูຌอานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผูຌอานวยการกลุมอานวยการ
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละยุทธศาสตร์
ผูຌอานวยการกลุมกฎหมาย
นักจัดการงานทัไวเปชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ิพนักงานจຌางหมาบริการี
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ิพนักงานจຌางหมาบริการี
นักวิคราะห์นยบายละผน ิพนักงานจຌางหมาบริการี
นักวิคราะห์นยบายละผน ิพนักงานจຌางหมาบริการี
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ิพนักงานจຌางหมาบริการี
นักวิชาการคอมพิวตอร์ ิพนักงานจຌางหมาบริการี
นักวิชาการคอมพิวตอร์ ิพนักงานจຌางหมาบริการี

ผู้ขียนละรียบรียง
นางสาวปรียาวดี บุญฮด
นางชูวรัตน์ สมกຌว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ผู้ออกบบปก
นายประสบชค มีวงษ์

นักวิชาการคอมพิวตอร์ ิพนักงานจຌางหมาบริการี

พิมพ์ครัๅงทีไ แ

สิงหาคม โ55้

นวทางการดานินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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