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                                 แนวทางการใช้จ่ายประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) 
                                                       ************** 
 
เงินทุนหมุนเวียน  หมายความว่า  เงินทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  (1) เป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
  (2) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท างาน ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 (3) มีการด าเนินงานหรือมีผลงานเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ขอรับการสนับสนุน 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียและขาดวินัยทางการเงิน 

หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน 
  (1) เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพ การสร้างงานการสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีเป็นส าคัญ 
  (2) เป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  (3) เป็นโครงการที่มีผลการด าเนินงานหรือผ่านการฝึกอาชีพมาก่อน 
  (4) มีวงเงินไม่เกินโครงการละสองแสนบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปี 
  (5) ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระคืนไม่เกินสองปี  และต้องช าระคืนอย่างน้อยปีละสองงวด 
  (6) เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน 
  (1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)  
  (2) เอกสารประกอบการขอกู้ 
      2.1) กรณีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา 
           (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนกลุ่ม  และผู้กู้ร่วมรวมไม่น้อยกว่า  5 คน   
              (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับส ำเนำบัตรประจ ำตัว-
ประชำชน (รับรองส ำเนำ)) 
           (2) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
           (3) แบบอ่ืนๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. ก าหนด  
      2.2) กรณีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี  
           (1) บันทึกการประชุมขององค์กร 
           (2) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน ในการยื่นเสนอโครงการ  
              (กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ประธำนขององค์กรสตรีเท่ำนั้นมีอ ำนำจในกำรยื่นเสนอโครงกำร) 
           (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน   
                (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน (รับรองส ำเนำ) 
          (4) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
          (5) แบบอ่ืน ๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. ก าหนด 
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กระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) 

ที ่ กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การยื่นขอรับการสนับสนุน   
 สมาชิกยื่นแบบเสนอโครงการตามแบบ ส 01 ประเภท

ทุนหมุนเวียน (ส าหรับจังหวัด หรือ ส าหรับ กทม.) 
สัปดาห์ที่ 1  
ของเดือน 

สมาชิก 

2. การพิจารณาอนุมัติโครงการ   
 1) คณะท างานขับเคลื่อนฯ ต าบล/เทศบาล/เขต 

ตรวจสอบหลักฐาน + ให้ความเห็นในโครงการ 
(ส่ง.สนง.เลขานุการ อกส.อ./ อกส.กทม.) 

สัปดาห์ที่ 2  
ของเดือน 

คณะท างานขับเคลื่อนฯ 
ต าบล/เทศบาล/เขต 

 2) อกส.อ. พิจารณากลั่นกรองโครงการ (ส่งโครงการ 
ที่ผ่านการพิจารณาให้ ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
โครงการไม่ผ่านส่งคืนสมาชิกปรับปรุงแก้ไข) 

สัปดาห์ที่  3  
ของเดือน 

อกส.อ. 

3) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม.   
บันทึกแบบเสนอโครงการในโปรแกรม SARA 

ภายในสัปดาห์ 
ที่ 1 ของเดือน 

นักจัดการงานทั่วไป+จนท.
บันทึกข้อมูล กองทุนฯ 

4) คณะท างานขับเคลื่อนฯ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
พิจารณาโครงการ 

สัปดาห์ที่ 1  
ของเดือน 

สนง.เลขานุการ 
อกส.จ./อกส.กทม. 

5) อกส.จ. /อกส.กทม. ประชุมอนุมัติโครงการ สัปดาห์ที่ 2 
 ของเดือน 

สนง.เลขานุการ 
อกส.จ./อกส.กทม. 

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

ภายใน 15 วันท า
การหลังจากมีมติที่

ประชุมอนุมัติ 

นักจัดการงานทั่วไป 
ของกองทุนฯ 

3. การโอนเงินให้สมาชิก   
 1) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. / อกส.กทม.  

แจ้งสมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติโครงการเปิดบัญชีเงิน 
ฝากธนาคารรองรับเงินกองทุน /นัดท าสัญญาตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ก าหนด 

ภายในสัปดาห์ 
ที่ 3-4 ของเดือน 

นักจัดการงานทั่วไป 
ของกองทุนฯ 

2) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  
พิมพ์สัญญาในโปรแกรม SARA พร้อมเอกสารให้
ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 

ภายในสัปดาห์ 
ที่ 3  ของเดือน 

นักจัดการงานทั่วไป 
ของกองทุนฯ 

3) สมาชิกมาท าสัญญา ณ ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.  
และส านักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งสัญญา (ฉบับจริง) 
พร้อมส าเนาบัญชีเงิน ฝากธนาคารคืนให้ส านักงาน
เลขานุการ  อกส.จ. 

ภายในสัปดาห์ 
ที่  4  ของเดือน 

สนง.เลขานุการ  
อกส.อ./อกส.กทม. 

 4) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งขอเบิก
เงินฝากคลังกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. 
แล้วแต่กรณีตามวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ มาเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ที่รองรับ  Bill payment ของส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด (เตรียมพร้อมส าหรับโอนให้สมาชิก) 

ภายในสัปดาห์ 
ที่  4-5  ของเดือน 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 
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ที ่ กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 5) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ตรวจสอบ

สัญญา จัดท างบหน้าเลขที่บัญชีจ านวนเงินที่จะโอนให้
สมาชิก และแจ้งให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. 
แล้วแต่กรณ ี โอนเงินให้สมาชิก  (วัน เดือน ปี ในสัญญา 
ให้ เป็นวันเดียวกันกับวันทีโ่อนเงินเข้าบัญชีสมาชิก) 

ก่อนวันที่ 5  
ของเดือน 

ถัดไปหลังจากได้รับ
อนุมัติโครงการ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 

6) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /สกส.  โอนเงินเข้า
บัญชีสมาชิกตามงบหน้าบัญชีที่ได้รับอนุมัติโครงการ 

ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไปหลังจาก
ได้รับอนุมัติโครงการ 

จนท.การเงินและบัญชี 
สพจ.  

7) สมาชิกน าเงินไปด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผลการด าเนินงานตามที่ก าหนด และ 
ส่งหลักฐานการรับเงิน (ใบส าคัญรับเงิน) ให้ส านักงาน
เลขานุการ อกส.อ./  อกส.กทม. แล้วแต่กรณี 

ภายใน 7 วันท าการ
หลังจากรับเงิน 

สมาชิก 

8) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมหลักฐานการ
รับเงิน (ใบส าคัญรับเงิน) ของ สมาชิก ส่งให้ส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ. 

ภายใน 7 วันท าการ
หลังจากรับเงิน 

สนง.เลขานุการ 
 อกส.อ. 

4. การช าระคืนเงิน   
 1) ผู้กู้ น าแบบฟอร์มช าระคืนเงิน (Bill payment) ไป

ช าระเงินรายงวด ณ  เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู ้เอ ที เอ็ม  
ของธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.   

ไม่เกินวันที่ 5 ของ
งวดตามสัญญาที่

ก าหนด 

สมาชิก(ผู้กู้) 
 

 2) ผู้กู้ ส าเนาหลักฐานการช าระคืนเงินที่ธนาคารออกให้ 
ส่งส านักงาน เลขานุการ อกส.อ./อกส.กทม.แล้วแต่กรณี 

ภายในวันที่ช าระคืน
เงินที่ธนาคาร 

สมาชิก(ผู้กู้) 
 

3) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งหลักฐานการ 
   ช าระคืนเงินของผู้กู้ ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 

ภายในสัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน 

สนง.เลขานุการ อกส.อ. 

4) สกส.(กลุ่มนโยบายฯ) จะด าเนินการ อัพโหลด 
ความเคลื่อนไหวบัญชีของเงินฝาก ธนาคาร (statement) 
เข้าระบบ SARA เมื่อมีการรับช าระคืนผ่านระบบ 
 Bill payment 

ทุกวันที่มี 
ความเคลื่อนไหว  

 

งานพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
สกส. 

5) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  ตรวจสอบ 
statement + หลักฐานการช าระคืน เงินที่ได้รับจาก
ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. /สมาชิก แล้วแต่กรณี และ 
ท ารายการรับช าระคืนในโครงการ (ลูกหนี้รายตัว) 
ในโปรแกรม SARA  พร้อมออกใบเสร็จรับเงินใน 
ระบบ SARA 

สัปดาห์ที่ 2-3  
ของเดือน 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 

6) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  
ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้กู้ ผ่านส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 
กรณี กรุงเทพมหานคร สกส.ส่งให้สมาชิกโดยตรง 

สัปดาห์ที่ 4  
ของเดือน 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 
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ที ่ กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  
 ตรวจสอบลูกหนี้ผิดนัด ในระบบโปรแกรม SARA  
หากมีให้ออกใบแจ้งหนี้ ส่งให้ลูกหนี้  

สัปดาห์ที่ 4  
ของเดือน 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 

8) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. น าเงินที่ได้รับ 
การช าระคืนทั้งหมด แจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
น าฝากคลัง  

ภายในวันที่ 25  
ของเดือน 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 

 9) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น าเงินฝากคลัง ทุกสิ้นเดือน 
(ภายใน วันที่ 25 ของ

เดือน) 

จนท.การเงินและบัญชี 
สพจ. 

 10) สพจ.โอนขายบิลข้ามกรม ส่งคืนเงินฝากคลัง 
เข้าบัญชีฝากคลังกองทุนฯ ของ สกส. 

ภายใน 7 วันนับแต่สิ้นเดือน จนท.การเงินและบัญชี 
สพจ. 

5. การติดตาม/รายงานผล   
 1) สมาชิกรายงานผลการด าเนินงานครั้งแรก ภายใน 

30 วันท าการหลังจากได้รับเงินกองทุน (เงินกู้) 
ทุกครั้งที่ได้รับอนุมัติ

โครงการ 
สมาชิกผู้ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุน 

2) สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ของทุกปี (แบบ 
3/1, 3/2)  จนกว่าจะช าระคืนเงินหมดและปิด
โครงการ 
 ในโปรแกรม SARA 

-ทุกครั้งที่ได้รับ
อนุมัติโครงการ 
-ราย 6 เดือน 

ภายใน 10 เม.ย./
ต.ค. ทุกปี 

สมาชิกผู้ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุน 

4) คณะท างานขับเคลื่อนฯ ต าบล/เทศบาล   
   และส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 
        สรุป รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน  
   การรายงานผลการด าเนินงานครั้งแรก  
       สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯของสมาชิก (กส. 4/2) ส่ง ส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ.  
  กรณี กรุงเทพมหานครสมาชิกส่ง ณ ส านักงาน 
  เลขานุการ อกส.กทม. 

 
 
-ทุกครั้งที่ได้รับ 
 อนุมัติโครงการ 
- ราย 6 เดือน 
ภายใน 20 เม.ย. /
ต.ค. ทุกปี 

 

คณะท างานฯ  
ต าบล/เทศบาล/เขต และ 
สนง.เลขานุการ อกส.อ 
 

5) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดท าแผน/ผลการ
ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการ ด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีงบประมาณ รายงานผลให้ 
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 

ทุกไตรมาส สนง.เลขานุการ 
อกส.อ. 

6) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  
     บันทึกหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนใน โปรแกรม 
SARA 
    ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการ    
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน  (กส.4.2) ใน
โปรแกรม SARA   (ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว) 

 
ทุกเดือน 

 
ทุก 6 เดือน 

 
 

 
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ  
- นักจัดการงานทั่วไปของ
กองทุนฯ 
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ที ่ กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    จัดท าบัญชีตามแบบท่ีก าหนด ให้ ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
    รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานกองทุนฯ 
ให้ อกส.จ. ทราบ 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 

- นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯจัดท า 
-จนท.การเงินและบัญชี 
สพจ. ตรวจสอบ 
- นักจัดการงานทั่วไปของ
กองทุนฯ 

 7) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานสถานะ
ทางการเงิน ตามแบบที่ก าหนด ให้กรม 

ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป 

สพจ. 

8) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.   
   รายงานผลต่าง ๆ ส่งให้ สกส. ดังนี้ 
    รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท 
    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

 
 

ทุกไตรมาส 
 
    สิ้นปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
รายละเอียดขั้นตอนในกระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) 

1. ขั้นตอนการยื่นขอรับการสนับสนุน 
 สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา และสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 

 ให้ยื่นแบบเสนอโครงการ ณ ที่ท าการคณะท างานขับเคลื่อนฯต าบล/เทศบาลในพื้นที่ตั้งของผู้ขอกู้ 
           กรณีที่สมาชิกบุคคลธรรมดา มีผู้เสนอโครงการอยู่คนละพ้ืนที่ ให้ยื่นเสนอโครงการตามที่อยู่ของ
ผู้แทนกลุ่มเป็นหลัก 
          กรณี สมาชิกประเภทองค์กรสตรีให้ยื่นเสนอโครงการตามเขตพ้ืนที่ตั้งของส านักงานองค์กรนั้น 
         ส ำหรับ กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะท างานขับเคลื่อนฯ เขต (ตามที่ประกาศไว้) 

2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ 
  (1) คณะขับเคลื่อนกองทุนฯ ต าบล/เทศบาล ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียด โครงการพร้อม
หลักฐานประกอบ และคุณสมบัติตามเงื่อนไขการพิจารณา โครงการและลงความเห็น เบื้องต้น เพ่ือประกอบการพิจารณา 
รวบรวมส่งส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 
  (2) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดประชุม อกส.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ  
  (3) ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมโครงการที่ผ่านความเห็นชอบตาม ข้อ (2) ส่งส านักงาน
เลขานุการ 
อกส.จ. เพ่ือเสนอต่อ อกส.จ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ  
          กรณีกำรด ำเนินงำนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม. เสนอต่อ  
อกส.กทม. เพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร   
          กรณี อกส.อ. พิจารณาโครงการใดแล้วไม่ผ่านการพิจารณา  ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. / ส านักงาน
เลขานุการ  อกส.กทม. แล้วแต่กรณีแจ้งให้ผู้เสนอโครงการนั้นให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการภายในสามสิบวันนับแต่
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วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อพ้นก าหนดหากส านักงานเลขานุการ อกส.อ. หรือส านักงานเลขานุการ อกส.กทม.ไม่ได้รับโครงการ
ที่ได้แก้ไขแล้วให้ถือว่าผู้เสนอโครงการ ไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน                                      
  (4) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม. บันทึกข้อมูล โครงการในโปรแกรม SARA พร้อม จัดเตรียมโครงการ 
ที่ผ่านการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SARA เข้าที่ประชุม คณะท างานขับเคลื่อน ฯ  จังหวัด /กรุงเทพมหานคร 
  (5) คณะท างานขับเคลื่อนฯ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดประชุมกลั่นกรองโครงการ และลงความเห็น  
 และสรุปผลการกลั่นกรองโครงการ 
  (6) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. รวบรวมโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง และที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองพร้อมเหตุผล  
เข้าท่ีประชุม อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี 
  (7) ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบ ภายใน 
สิบห้าวันท าการ และจัดท าสัญญากู้เงินตามแนวทางที่ สกส. ก าหนด โดยให้พัฒนาการจังหวัด หรือผู้ที่พัฒนาการ
จังหวัดมอบหมายเป็นคู่สัญญา ในส่วนการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหรือผู้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนมอบหมายเป็นคู่สัญญา 
      กรณีที่ อกส.จ./อกส.กทม. ไม่อนุมัติโครงกำรใดให้ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งผลแห่งกำรนั้นแก่
สมำชิกผู้ขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนทรำบภำยในสิบห้ำวันท ำกำรนับแต่วันที่มีมติ ไม่อนุมัติโครงกำร  
หมำยเหตุ 
  (1) ให้อกส.จ. /อกส.กทม. หรือ อกส.อ. หรือ คณะท างานขับเคลื่อนฯ แล้วแต่กรณี  พิจารณาโครงการทุกประเภท 
โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมของวงเงินค่าใช้จ่ายของโครงการ ความคุ้มค่า  และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งการสนับสนุนและการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
         กรณี ที่เป็นโครงกำรประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ขอรับกำรสนับสนุนต้องพิจำรณำถึง ควำมสำมำรถ  
   ของสมำชิกในกำรช ำระเงินคืน  และปัจจัยเสี่ยงในกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงรอบคอบ 
         กรณี อนุกรรมกำรผู้ใดมีส่วนได้เสียหรือมีกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงกำรที่ขอรับ
กำรสนับสนุน อนุกรรมกำรผู้นั้นจะมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำโครงกำรไม่ได้ 

  (2) อกส.อ. /อกส.จ. /อกส.กทม. อาจเชิญบุคคล ที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนมาสอบถามหรือขอให้ส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้ 

3. ขั้นตอนการโอนเงิน 
  (1) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. แจ้งสมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการ
แล้วเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์เพ่ือรองรับการโอน เงินกองทุน 
         กรณีได้รับอนุมัติโครงกำร แจ้งเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์เพื่อรองรับเงินกองทุน และ
นัดหมำยวันท ำสัญญำ ณ ที่ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ. 
           สมำชิกประเภทบุคคลธรรมดำ ให้เปิดบัญชีใหม่ 1 โครงการ 1 บัญชี 1 ธนาคาร โดยให้ตัวแทนกลุ่ม 
+ (ผู้กู้ร่วม อย่างน้อย 2 ราย) โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 3 คน ชื่อบัญชี  “ชื่อ-สกุลตัวแทนกลุ่ม  
และ ชื่อ-สกุล ผู้กู้ร่วม 2 ราย”   
          สมำชิกประเภทองค์กรสตรี ให้ใช้บัญชีขององค์กรของสตรีได้ 
   (2) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. พิมพ์สัญญาเงินกู้จากโปรแกรม SARA  (จ านวน 1 ชุด ท าส าเนา 2 ชุด) 
พร้อมหลักฐานประกอบให้พัฒนาการจังหวัด (พจ.)  หรือผู้ที่ พจ. มอบหมาย ลงนามในสัญญา (ผู้ให้กู้)  
(ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. เป็นผู้ก าหนดงวดช าระ) ก าหนดวันที่ช าระ ณ  วันที่ 5 ของ เดือนตามงวด 
(ทั่วประเทศ) พร้อมจัดส่งหลักฐานการท าสัญญาให้ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 
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    (3) สมาชิกมาท าสัญญา ณ ส านักงานเลขานุการ  อกส.อ. ตามวันที่นัดหมายพร้อมส่งส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่เปิดใหม่ จ านวน  1 ชุด + พยาน 2 ราย (โดยน าบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพื่อยืนยันสภาพบุคคลของ 
ผู้กู้ร่วมทุกคน+พยาน) โดยสัญญาเงินกู้ฉบับจริงให้ติดอากรแสตมป์ตามวงเงินกู้ (สองพันบาทต่ออากรแสตมป์หนึ่งบาท) 
  (4) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดส่งสัญญาเงินกู้ (ฉบับจริง) และส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 1 ชุด 
ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  + ส่งส าเนาสัญญาเงินกู้และเอกสารประกอบให้ผู้แทนกลุ่ม 1 ชุด +  
เก็บส าเนาสัญญาเงินกู้+ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ไว้ที่ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 1 ชุด (เอกสารประกอบ
มอบให้สมาชิก ได้แก่  ส าเนาโครงการ+ เอกสารแนะน าการช าระคืนเงิน+   ใบส าคัญรับ เงิน 2 ชุด +แบบฟอร์มการ 
ช าระเงินกองทุนฯ (Bill payment) /บัตรอ่อนบาร์โค้ด) 
  (5) ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการเบิกเงินและโอนเงินตาม
จ านวนที่ได้รับอนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลังส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โอนเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่รองรับการช าระคืนเงินด้วยระบบ Bill payment  ก่อนโอนเงินเข้าบัญชี
สมาชิกท่ีเปิดไว้ตามข้อ (1) 
  (6) เมื่อสมาชิกได้รับเงินโอนแล้ว ให้ส่งใบส าคัญรับเงิน  ให้แก่ ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จ านวน  2  ฉบับ และ  
ให้สมาชิกด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติภายในเจ็ดวันท าการ  และให้รายงานผลการด าเนินงานครั้งแรก  
พร้อมภาพถ่าย ส่งส านักงาน เลขานุการ อกส.อ. และ  อกส.กทม.  แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเงินโอน                                                               
  (7) สมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ต้องด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการตามที่ได้ยื่นแบบขอรับการสนับสนุน  หากขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการเพ่ือด าเนินการตาม
โครงการเดิมตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติไปก่อนแล้วนั้นก็ได้  โดยเสนอแผนงานโครงการที่ขอแก้ไขปรับปรุงใหม่
นั้น ให้ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ  เพื่อด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
  (8) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมใบส าคัญรับเงิน ส่งส านักงานเลขานุการ  อกส.จ.  จ านวน  1 ชุด และ 
เก็บไว้แนบทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ณ ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.    1 ชุด 

      การเก็บหลักฐานเงินทุนหมุนเวียน 
1) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. 
   (1) สัญญาเงินกู้ฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์) พร้อมรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  
   (2) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก (ส าเนาถูกต้อง) 
    (3) ทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้  
    (4) ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก (ส าหรับการโอนเงินรายงวด) 
    (5) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 
2) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 
   (1) สรุปงบหน้าการท าสัญญารายต าบล                      (2) ส าเนาสัญญาเงินกู้ของสมาชิก 
   (3) ส าเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติของสมาชิก    (4) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 
3) สมาชิก 
    (1) ส าเนาสัญญาเงินกู้ จ านวน 1 ชุด                (2) ส าเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน 1 ชุด 
    (3) เอกสารแนะน าการช าระคืนเงิน จ านวน 1 ชุด         (4) ใบส าคัญรับเงิน จ านวน 2 ชุด 
    (5) แบบฟอร์มการช าระเงินกองทุนฯ ตามงวดที่ก าหนด พร้อมบัตรอ่อนบาร์โค้ดส าหรับช าระคืนเงินกู้ 
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4. ขั้นตอนการช าระคืนเงิน 
 (1) เมื่อครบก าหนดการช าระคืนเงินกู้ตามสัญญา  ให้สมาชิกคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดหรือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี โดยใช้ แบบฟอร์มช าระคืนเงิน (Bill payment)  
    ผ่านธนาคารกรุงไทย /ออมสิน /ธ.ก.ส.  ( ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ เอ ที เอ็ม )   
     กรณีที่สมำชิกได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุนแล้วแต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรได้ให้ตัวแทน
สมำชิกหรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกสมำชิกประเภทองค์กรสตรี โอนเงินคืนเข้ำ
บัญชีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ภำยใน เจ็ดวันท ำกำรนับแต่วันรับเงินโอน หำกไม่โอน
เงินคืน ภำยในก ำหนดจะต้องเสียดอกเบี้ยตำมที่ คกส.   ก ำหนด 
    กรณีสมาชิกผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาต้องเสียเบี้ยปรับ ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา 
  (2)  สมาชิกประเภทบุคคล/ประเภทองค์กร น าหลักฐานการช าระคืนเงินที่ได้จากธนาคาร  ส าเนาส่งให้ 
ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. ผ่าน คณะขับเคลื่อนฯต าบล/เทศบาล หรือด้วยตนเอง 
  (3) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม.  แล้วแต่กรณีตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีของเงินฝากธนาคาร 
(statement)  ในระบบ  SARA 
  (4) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ รายตัว และรวบรวมส่งส าเนาหลักฐานการเงิน 
ส่งให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ส าหรับออกหลักฐานการรับเงิน 
  (5) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกการช าระคืนในระบ SARA  ออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี /ใบแจ้งหนี้ในระบบ  SARA   จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว  ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียน
คุมเงินทุนหมุนเวียน  งบทดลอง  สรุปผลการช าระคืนเงิน  การรับเงินในแต่ละครั้งให้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/สกส. ออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่สมาชิก 
        กรณี มีลูกหนี้ผิดนัด ให้ออกใบแจ้งหนี้ในระบบ SARA  เพ่ือส่งให้สมำชิก 
  (6) ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. โอนเงินที่ได้จากการคืนเงินทุกประเภท ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ยเงินกู้  
เบี้ยปรับของสมาชิก คืนเข้าบัญชีเงินฝากคลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ทุกสิ้นเดือน  
  (7) ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.  น าเงินฝากคลัง ท าทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รายงานการรับ -จ่าย 
เงินกองทุน อกส.จ. ทราบ และส่งใบเสร็จรับเงินให้ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. เพ่ือส่งมอบให้สมาชิกผู้กู้หลัก  
ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้ สกส. ส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกโดยตรง  
      กรณี  มีลู กหนี้ ผิ ดนัด  ให้ ส่ ง ใบแจ้ งหนี้ ให้ ถึ ง สมำชิกโดยตรงและผ่านส านักงานเลขานุการ   อกส.อ. 
  8) ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกส่งผ่านคณะท างานขับเคลื่อนฯต าบล/  
เทศบาล/ อาสมัครกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน 

5. ขั้นตอนการติดตามและรายงานผล 
  (1) ให้สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและการรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
ตามแนวทางที่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก าหนด โดย 
        1.1) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ครั้งแรกภายใน 30 วันท าการ หลังจากได้รับเงินกองทุนฯ  
(เป็นภาพถ่ายกิจกรรม)  
        1.2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน (กส.3/2) สิ้นเดือนมีนาคม และเดือน กันยายน ของ
ทุกปีจนกว่าจะช าระคืนเงินหมด  และให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกปิดโครงการในโปรแกรม SARA  
โดยส่ง รายงาน ข้อ 1.1) และ 1.2) ตามก าหนดให้คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/
เทศบาล 
 (2) ให้ อกส.จ./อกส.กทม./อกส.อ. คณะท างานขับเคลื่อนฯแต่ละระดับ  ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก าหนด โดย 
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       2.1)  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เขต  ด าเนินการ  
              (1) รวมรวมรายงานผลการด าเนินงานของสมาชิก พร้อมภาพกิจกรรมส่งส านักงานเลขานุการ  
อกส.อ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี ทุกเดือน (ท่ีสมำชิกในต ำบล/ เทศบำลได้รับเงินกู้แต่ละรอบ)  
              (2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.3/2) ส่งส านักงาน 
    เลขานุการ อกส.อ.ภายในวันที่ 10 ของเดือน  เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี 
       2.2)  ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดท าแผน/ผลการติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีงบประมาณ...ของอ าเภอ สรุปรายงานการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.4/2) ส่งส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ภายใน วันที่ 20  ของเดือน เมษายน 
และเดือนตุลาคม ของทุกปี 
       2.3)  ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.4/2)ในโปรแกรม SARA ภายในวันที่ 25 ของเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี  
และรายงานการเงิน ตามแบบที่ก าหนดให้กรม  ทุกวันที่  5 ของเดือนถัดไป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ของกองทุนฯ รายไตรมาส  ให้ อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี และ สกส.  ตามก าหนด 
       2.4)  สกส. สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน รายงานผลการด าเนินงานต่อ คกส  รายไตรมาส 
 
ข้อพึงระวัง 
  (1) เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว  สมาชิกผู้กู้ +  ผู้กู้ร่วม ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกผู้กู้คนอ่ืนได้ให้ 
ถือว่าโครงการนี้ยกเลิก และสามารถเสนอโครงการใหม่ตามขั้นตอน 
  (2) สัญญาเงินกู้จะต้องออกจากระบบโปรแกรม SARA เท่านั้น 
  (3) การท าสัญญาให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติโครงการ และโดยสัญญานั้น
จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. จึงจะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ภายในวันที่ 
5 ของเดือนถัดไป (วันที่ในสัญญาเงินกู้ จะต้องตรงกับวันที่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. โอนเงินเข้า
บัญชีสมาชิก)  
  (4) ในการท าสัญญาให้ติดอากรแสตมป์ (สองพันบาทต่ออากรแสตมป์หนึ่งบาท) ในสัญญากู้ฉบับจริง โดยให้
สมาชิกเป็นผู้จ่ายเอง  
  (5) การช าระคืนเงินกู้ตามสัญญา ให้ช าระ ภายใน วันที่ 5 ของเดือนตามงวดที่ก าหนด หากพ้นก าหนด  
จะต้องจ่ายเบี้ยปรับ ร้อยละ 7.5 ต่อปี (หากสมาชิกต้องการช าระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนก าหนดให้แจ้งส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ทราบ) 
  (6) การช าระคืนเงินกู้ต้องช าระผ่านระบบ  Bill Payment  เท่านั้น (ผ่านธนาคาร) ค่าบริการสมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเอง    
ให้สมาชิกเก็บหลักฐานการช าระคืนเงินกู้ไว้เพ่ือตรวจสอบและส่งส าเนาให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. 
แล้วแต่กรณี ทุกครั้ง 
  (7) ให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. มีการแจ้งยืนยันลูกหนี้ทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี 
                     
                                          *********************** 
 


