
จัดต้ังตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2555
โดย สลน. และ พม. ด าเนินการในระยะแรก

คกส. มีมติให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท าหน้าที่เป็น
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีแห่งชาติ (มติ คกส. 25 ต.ค.56)

ภายใต้ระเบียบ สลน. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555
ฉบับที่ 2 3 และ 4

คสช. มีมติเมื่อ 29 ก.ค.57 เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  และส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) ไปอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน

ให้ สกพส. อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชน 
(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 16 ต.ค.58)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โดย สลน. (สกพส.)

ความเป็นมา

มีผล 1 พ.ค.59

มติ ครม. 
12 เม.ย.59
ให้ควบรวม

กองทุน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน

ครม. มีมติเมื่อ 23 มิ.ย.58 ให้จัดต้ังกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในกรมการพัฒนาชุมชน

กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ 2559 (100 ล้านบาท)

กรมฯ เสนอขอควบรวมกองทุนฯ 
ต่อกระทรวงการคลัง (5 พ.ย.58)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดย พช. (สกส.)



4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆ  ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

วัตถุประสงค์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า  ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  หรือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี   

2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีใน
การเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี  
น าไปสู่การสร้างสวัสดภิาพ  หรือสวัสดิการเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและ
ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  ในสังคม   

3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี  
การสร้างภาวะผู้น า  การพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคม
ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี



พระราชบัญญตัิการบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558

ข้อบังคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข เกีย่วกบั
1. การใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวยีนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

2. คุณสมบัติการเป็นสมาชิก การขอขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิก และการพ้นจาก
การเป็นสมาชิก ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานกองทุนฯ  โดยการประเมินผลทุนหมุนเวยีน
ตามที่กรมบัญชีกลาง /สกส. ก าหนด



กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 
( 8 คน) ส่วนภูมิภาคส่วนกลาง

ผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

กลุ่มอ านวยการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานอ านวยการและบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
- งานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
- งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
- งานเครือข่ายสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมาย

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด (อกส.จ.)  (10-12 คน)

(ประธาน คกส. แต่งตั้ง)

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด (9-12 คน)

(ประธาน อกส.จ. แต่งต้ัง)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.) 
(7-11 คน)

(ประธาน คกส. แต่งต้ัง)

ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล/เทศบาล 

(7-9 คน)
(ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง)

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน (กรณีต าบล/เทศบาล

มีหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลือกเพิ่ม

เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 2-3 คน

(ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง)

ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.)  (8-12 คน)

(ประธาน คกส. แต่งตั้ง)

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 

(9-12 คน)

(ประธาน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต 
(9-12 คน)

(ประธาน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ 
ชุมชนละ 1 คน

(ประธาน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

ส านักงานเลขานุการ อกส.กทม.



เส้นทางการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ใน สพจ.

เงินฝากคลังกองทุนฯ ใน สพจ.

สมาชิกเปิดบัญชีรอรับการโอนเงินกู ้/
เงินขอรับการสนับสนุนกองทุน

บุคคลภายใน
(ข้าราชการ/พนักงาน )

และบุคคลภายนอก
(เจ้าหนี้)

จ่าย โอนเงิน ช าระคืนเงิน ผ่าน
Bill payment

เบิก ส่งเงินคืนฝากคลัง

งบบริหาร
กองทุนฯ
จังหวัด

(ตามแผนฯ)

เบิก ส่งเงินเหลือจ่าย
คืนฝากคลัง

เงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียน
สพจ. เปิดบ/ช เงินฝากธนาคาร

(กรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.)
รองรับ Bill payment กองทุนฯ จังหวัด  

เงินฝากคลังกรมการพัฒนาชุมชน

เงินฝากคลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส)

เบิก ส่งเงนิเหลือจ่าย+เงนิกองทุน กทม.คืนฝากคลงั  

งบบริหาร
สกส.+กทม.
(ตามแผนฯ)

บ/ช ธนาคาร
“บ/ช 

เงินส ารอง
สกส.”

สมาชิกเปิดบัญชีรอรับการโอนเงินกู/้
เงินขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

จ่าย เบิก

จ่าย

ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สกส.)

เงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียน

สกส. เปิดบ/ช เงินฝากธนาคาร
(กรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.)

รองรับ Bill payment กองทุนฯ กทม.  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

โอนเงิน
ช าระคืนเงิน ผ่าน
Bill payment

บุคคลภายใน
(ข้าราชการ/พนักงาน )

และบุคคลภายนอก (เจ้าหนี้)

บุคคลภายใน
(ข้าราชการ/พนักงาน )

และบุคคลภายนอก
(เจ้าหนี้)

แหล่งรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1.  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

3. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รบัโอนมาจากกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี สลน.ตามมติ ครม. 12 เม.ย.59
4. เงินหรือทรัพย์สินที่มผีู้บริจาคให้
5. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รบัจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
6. เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทนุ ได้รับตามกฎหมายอื่น
7. ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรพัย์สินของกองทุน

โอนขายบิล โอนขายบิล

เบิกหักผลักส่ง



คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

1. ประเภทบุคคลธรรมดา

2. ประเภทองค์กรสตรี

สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มูลนิธิหรือสมาคมที่ท างานด้านการพฒันาสตรี   ที่เป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสตรี
ที่ไมเ่ป็นนิติบุคคลที่มีหนว่ยงานราชการรับรอง มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลหรือจังหวัด
ที่ขอขึ้นทะเบียนไม่นอ้ยกว่าหกเดือน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ ์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

การขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
ประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทองค์กรสตรี

1. สมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
ยื่น ณ ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ http://womenfund.in.th/
3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง
ถึง ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.

1. สมัครด้วยตนเอง ยื่น ณ ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.
2. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

ถึง ส านักงานเลขานุการ อกส.จ.

หลักฐานประกอบการยื่นสมัคร

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
จัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม

2. ส าเนาบันทึกการประชุม 
ที่มีมติขอขึ้นทะเบียน

3. หนังสือมอบอ านาจ
4. ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการฯ

นิติบุคคล

1. หนังสือรับรองการเป็นองคก์รสตรีจาก     
หน่วยงานภาครัฐที่ก ากบัดแูล

2. ส าเนาบันทึกการประชุม 
ที่มีมติขอขึ้นทะเบียน

3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. หนังสือมอบอ านาจ
5. ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการฯ

ไม่เป็นนิติบุคคล

การตรวจสอบคุณสมบัติ
ประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทองค์กรสตรี

สนง.เลขานุการ อกส.อ.
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
- ประกาศรายชื่อ
- รายงานข้อมูลให้ อกส.จ.

สนง.เลขานุการ อกส.จ.
- รายงาน สกส.

สนง.เลขานุการ อกส.จ.
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
- ประกาศรายชื่อ
- รายงาน สกส.



กระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ขั้นที่ 1 การยื่นขอรับการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน : ยื่น ณ  คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เขต
เงินอุดหนุน : ยื่น ณ ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. /อกส.จ. /อกส.กทม.

ขั้นที่ 2 การพิจารณาอนุมัติโครงการ

คณะท างานขับเคลื่อนฯ ต าบล/เทศบาล/เขต : ตรวจสอบหลักฐาน /ให้ความเห็น
อกส.อ. : กลั่นกรองโครงการ /ให้ความเห็น (ไม่ผ่านส่งกลับสมาชิกแก้ไข)
คณะท างานขับเคลื่อนฯ จังหวัด /กรุงเทพมหานคร : กลั่นกรองโครงการ/ให้ความเห็น
อกส.จ. /อกส.กทม. : อนุมัติโครงการ 

ขั้นที่ 3 การโอนเงินให้สมาชิก

ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. : แจ้งสมาชิกเปิดบัญชี นัดท าสัญญา พิมพ์สัญญา
สมาชิก : เปิดบัญชีใหม่ ท าสัญญา ณ ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. ในพ้ืนที่
ส านักงานเลขานุการ อกส.อ./อกส.กทม. : ท าสัญญา/ตรวจสอบสัญญา/ส่งหลักฐาน
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด : โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกตามก าหนด

ขั้นที่ 4 การช าระคืนเงิน

สมาชิก : ช าระคืนเงิน ณ เค้าเตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ เอ ที เอ็ม ของ ธ.กรุงไทย/ออมสิน/
ธ.ก.ส.) โดยใช้ แบบฟอร์มการช าระคืนเงิน (Bill payment ) /บาร์โค้ด 
เข้าบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. : ประสานส่งหลักฐานต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกกับจังหวัด 
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. : - รับช าระคืนในระบบโปรแกรม SARA

- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ออกใบแจ้งหน้ี เมื่อมีลูกหนี้ผิดนัด

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด : น าเงินฝากคลัง ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ขั้นที่ 5 การติดตาม/รายงานผล

สมาชิก : เงินอุดหนุน ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ภายใน 7 วันท าการนับแต่สิ้นสดุโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน คร้ังแรก ภายใน 30 วันนับจากได้รับการโอนเงิน /สิ้นเดือน มี.ค./ก.ย.

ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. : - ติดตามผลการด าเนนิงาน /รวบรวมส่งรายงานของสมาชิก
- รายงาน  10 เม.ย./ 10 ก.ย. ของทุกปี 

ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  : - รายงาน สกส. /อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี 
ประจ าเดือน /รายไตรมาส /ราย 6 เดือน /รายปี



ก้าวสู.่..นวัตกรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560

ช าระคืนเงินกองทุน
โดย Bill Payment

1

จัดท ารายงานทาง
การเงินของกองทุน ฯ
ด้วยโปรแกรม SARA

2

บัตร Smart Card
เชื่อมโยงสมาชิก

ประเภทบุคคลธรรมดา

3

พัฒนาโปรแกรมขึ้นทะเบียน
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา/

ประเภทองค์กร
ในเว็บไซต์กองทุนฯ

4

พัฒนาระบบขึ้นทะเบียน
กลุ่มอาชีพของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี

5

เชื่อมโยงเว็บไซต์กองทุนฯ
กับเว็บไซต์กองทุนฯ

ของจังหวัด

6

จัดท าฐานข้อมูลของ 
กลไกการขับเคลื่อนกองทุน

ด้วยระบบ DPIS

7


