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แนวทางการใช้จ่ายประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
**************
เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า เงินทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(1) เป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
(2) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าหกเดือน
(3) มีการดาเนินงานหรือมีผลงานเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ขอรับการสนับสนุน
(4) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียและขาดวินัยทางการเงิน
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน
(1) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ การสร้างงานการสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีเป็นสาคัญ
(2) เป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(3) เป็นโครงการที่มีผลการดาเนินงานหรือผ่านการฝึกอาชีพมาก่อน
(4) มีวงเงินไม่เกินโครงการละสองแสนบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปี
(5) กาหนดระยะเวลาการผ่อนชาระคืนไม่เกินสองปี และต้องชาระคืนอย่างน้อยปีละสองงวด
(6) เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
(1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(2) เอกสารประกอบการขอกู้
2.1) กรณีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนกลุ่ม และผู้กู้ร่วมรวมไม่น้อยกว่า 5 คน
(กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (รับรองสำเนำ))
(2) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(3) แบบอื่นๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. กาหนด
2.2) กรณีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
(1) บันทึกการประชุมขององค์กร
(2) หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทน ในการยื่นเสนอโครงการ
(กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ประธำนขององค์กรสตรีเท่ำนั้นมีอำนำจในกำรยื่นเสนอโครงกำร)
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
(กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน (รับรองสำเนำ)
(4) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(5) แบบอื่น ๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. กาหนด
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กระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
ที่
1.
2.

3.

กระบวนการ
การยื่นขอรับการสนับสนุน
สมาชิกยื่นแบบเสนอโครงการตามแบบ ส 01 ประเภท
ทุนหมุนเวียน (สาหรับจังหวัด หรือ สาหรับ กทม.)
การพิจารณาอนุมัติโครงการ
1) คณะทางานขับเคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล/เขต
ตรวจสอบหลักฐาน + ให้ความเห็นในโครงการ
(ส่ง.สนง.เลขานุการ อกส.อ./ อกส.กทม.)
2) อกส.อ. พิจารณากลั่นกรองโครงการ (ส่งโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาให้ สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
โครงการไม่ผ่านส่งคืนสมาชิกปรับปรุงแก้ไข)
3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม.
บันทึกแบบเสนอโครงการในโปรแกรม SARA
4) คณะทางานขับเคลื่อนฯ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
พิจารณาโครงการ
5) อกส.จ. /อกส.กทม. ประชุมอนุมัติโครงการ
6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./ อกส.กทม. แจ้งผล
การพิจารณาอนุมัติให้สมาชิก และสานักงานเลขานุการ
อกส.อ. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
การโอนเงินให้สมาชิก
1) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. / อกส.กทม.
แจ้งสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติโครงการเปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารรองรับเงินกองทุน /นัดทาสัญญาตามวัน
เวลา สถานที่ ที่กาหนด
2) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
พิมพ์สัญญาในโปรแกรม SARA พร้อมเอกสารให้
สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
3) สมาชิกมาทาสัญญา ณ สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
และสานักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งสัญญา (ฉบับจริง)
พร้อมสาเนาบัญชีเงิน ฝากธนาคารคืนให้สานักงาน
เลขานุการ อกส.จ.
4) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งขอเบิก
เงินฝากคลังกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส.
แล้วแต่กรณีตามวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ มาเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ที่รองรับ Bill payment ของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด (เตรียมพร้อมสาหรับโอนให้สมาชิก)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่ 1
ของเดือน

สมาชิก

สัปดาห์ที่ 2
ของเดือน

คณะทางานขับเคลื่อนฯ
ตาบล/เทศบาล/เขต

สัปดาห์ที่ 3
ของเดือน

อกส.อ.

ภายในสัปดาห์
ที่ 1 ของเดือน
สัปดาห์ที่ 1
ของเดือน
สัปดาห์ที่ 2
ของเดือน
ภายใน 15 วันทา
การหลังจากมีมติที่
ประชุมอนุมัติ

นักจัดการงานทั่วไป+จนท.
บันทึกข้อมูล กองทุนฯ
สนง.เลขานุการ
อกส.จ./อกส.กทม.
สนง.เลขานุการ
อกส.จ./อกส.กทม.
นักจัดการงานทั่วไป
ของกองทุนฯ

ภายในสัปดาห์
ที่ 3-4 ของเดือน

นักจัดการงานทั่วไป
ของกองทุนฯ

ภายในสัปดาห์
ที่ 3 ของเดือน

นักจัดการงานทั่วไป
ของกองทุนฯ

ภายในสัปดาห์
ที่ 4 ของเดือน

สนง.เลขานุการ
อกส.อ./อกส.กทม.

ภายในสัปดาห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่ 4-5 ของเดือน ของกองทุนฯ
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ที่

4.

ระยะเวลาดาเนินการ
กระบวนการ
5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ตรวจสอบ
ก่อนวันที่ 5
สัญญา จัดทางบหน้าเลขที่บัญชีจานวนเงินที่จะโอนให้
ของเดือน
สมาชิก และแจ้งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส.
ถัดไปหลังจากได้รับ
แล้วแต่กรณี โอนเงินให้สมาชิก (วัน เดือน ปี ในสัญญา
อนุมัติโครงการ
ให้ เป็นวันเดียวกันกับวันทีโ่ อนเงินเข้าบัญชีสมาชิก)
6) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /สกส. โอนเงินเข้า
ภายในวันที่ 5 ของ
บัญชีสมาชิกตามงบหน้าบัญชีที่ได้รับอนุมัติโครงการ
เดือนถัดไปหลังจาก
ได้รับอนุมัติโครงการ
7) สมาชิกนาเงินไปดาเนินงานตามโครงการและ
ภายใน 7 วันทาการ
รายงานผลการดาเนินงานตามที่กาหนด และ
หลังจากรับเงิน
ส่งหลักฐานการรับเงิน (ใบสาคัญรับเงิน) ให้สานักงาน
เลขานุการ อกส.อ./ อกส.กทม. แล้วแต่กรณี
8) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมหลักฐานการ ภายใน 7 วันทาการ
รับเงิน (ใบสาคัญรับเงิน) ของ สมาชิก ส่งให้สานักงาน
หลังจากรับเงิน
เลขานุการ อกส.จ.
การชาระคืนเงิน
1) ผู้กู้ นาแบบฟอร์มชาระคืนเงิน (Bill payment) ไป ไม่เกินวันที่ 5 ของ
ชาระเงินรายงวด ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ เอ ที เอ็ม งวดตามสัญญาที่
ของธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.
กาหนด
2) ผู้กู้ สาเนาหลักฐานการชาระคืนเงินที่ธนาคารออกให้ ภายในวันที่ชาระคืน
ส่งสานักงาน เลขานุการ อกส.อ./อกส.กทม.แล้วแต่กรณี
เงินที่ธนาคาร
3) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งหลักฐานการ
ภายในสัปดาห์ที่ 2
ชาระคืนเงินของผู้กู้ ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
ของเดือน
4) สกส.(กลุ่มนโยบายฯ) จะดาเนินการ อัพโหลด
ทุกวันที่มี
ความเคลื่อนไหวบัญชีของเงินฝาก ธนาคาร (statement)
ความเคลื่อนไหว
เข้าระบบ SARA เมื่อมีการรับชาระคืนผ่านระบบ
Bill payment
5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ตรวจสอบ
สัปดาห์ที่ 2-3
statement + หลักฐานการชาระคืน เงินที่ได้รับจาก
ของเดือน
สานักงานเลขานุการ อกส.อ. /สมาชิก แล้วแต่กรณี และ
ทารายการรับชาระคืนในโครงการ (ลูกหนี้รายตัว)
ในโปรแกรม SARA พร้อมออกใบเสร็จรับเงินใน
ระบบ SARA
6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
สัปดาห์ที่ 4
ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้กู้ ผ่านสานักงานเลขานุการ อกส.อ.
ของเดือน
กรณี กรุงเทพมหานคร สกส.ส่งให้สมาชิกโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ

จนท.การเงินและบัญชี
สพจ.
สมาชิก

สนง.เลขานุการ
อกส.อ.
สมาชิก(ผู้กู้)
สมาชิก(ผู้กู้)
สนง.เลขานุการ อกส.อ.
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
สกส.

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ

4
ที่

5.

กระบวนการ
7) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
ตรวจสอบลูกหนี้ผิดนัด ในระบบโปรแกรม SARA
หากมีให้ออกใบแจ้งหนี้ ส่งให้ลูกหนี้
8) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. นาเงินที่ได้รับ
การชาระคืนทั้งหมด แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นาฝากคลัง
9) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นาเงินฝากคลัง
10) สพจ.โอนขายบิลข้ามกรม ส่งคืนเงินฝากคลัง
เข้าบัญชีฝากคลังกองทุนฯ ของ สกส.
การติดตาม/รายงานผล
1) สมาชิกรายงานผลการดาเนินงานครั้งแรก ภายใน
30 วันทาการหลังจากได้รับเงินกองทุน (เงินกู้)
2) สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ณ สิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ของทุกปี (แบบ
3/1, 3/2) จนกว่าจะชาระคืนเงินหมดและปิด
โครงการ
ในโปรแกรม SARA
4) คณะทางานขับเคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล
และสานักงานเลขานุการ อกส.อ.
 สรุป รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
การรายงานผลการดาเนินงานครั้งแรก
 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯของสมาชิก (กส. 4/2) ส่ง สานักงาน
เลขานุการ อกส.จ.
กรณี กรุงเทพมหานครสมาชิกส่ง ณ สานักงาน
เลขานุการ อกส.กทม.
5) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดทาแผน/ผลการ
ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการ ดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจาปีงบประมาณ รายงานผลให้
สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
 บันทึกหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนใน โปรแกรม
SARA
 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน (กส.4.2) ใน
โปรแกรม SARA (ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว)

สัปดาห์ที่ 4
ของเดือน

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ

ภายในวันที่ 25
ของเดือน

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ

ระยะเวลาดาเนินการ

ทุกสิ้นเดือน
(ภายใน วันที่ 25 ของ
เดือน)
ภายใน 7 วันนับแต่สิ้นเดือน

จนท.การเงินและบัญชี
สพจ.
จนท.การเงินและบัญชี
สพจ.

ทุกครั้งที่ได้รับอนุมัติ
โครงการ
-ทุกครั้งที่ได้รับ
อนุมัติโครงการ
-ราย 6 เดือน
ภายใน 10 เม.ย./
ต.ค. ทุกปี

สมาชิกผู้ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุน
สมาชิกผู้ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุน

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

ทุกเดือน
ทุก 6 เดือน

คณะทางานฯ
ตาบล/เทศบาล/เขต และ
สนง.เลขานุการ อกส.อ

สนง.เลขานุการ
อกส.อ.

- นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ
- นักจัดการงานทั่วไปของ
กองทุนฯ
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ที่

กระบวนการ
 จัดทาบัญชีตามแบบที่กาหนด ให้ ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
 รายงานผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานกองทุนฯ
ให้ อกส.จ. ทราบ

ผู้รับผิดชอบ
ทุกเดือน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯจัดทา
ทุกเดือน
-จนท.การเงินและบัญชี
สพจ. ตรวจสอบ
- นักจัดการงานทั่วไปของ
กองทุนฯ
ทุกวันที่ 5 ของเดือน สพจ.
ถัดไป
ระยะเวลาดาเนินการ

7) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานสถานะ
ทางการเงิน ตามแบบที่กาหนด ให้กรม
8) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
รายงานผลต่าง ๆ ส่งให้ สกส. ดังนี้
ทุกไตรมาส
 รายงานผลความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สิ้นปีงบประมาณ
 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
หมายเหตุ : ระยะเวลาดาเนินการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดขั้นตอนในกระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
1. ขั้นตอนการยื่นขอรับการสนับสนุน
 สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา และสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
ให้ยื่นแบบเสนอโครงการ ณ ที่ทาการคณะทางานขับเคลื่อนฯตาบล/เทศบาลในพื้นที่ตั้งของผู้ขอกู้
กรณีที่สมาชิกบุคคลธรรมดา มีผู้เสนอโครงการอยู่คนละพื้นที่ ให้ยื่นเสนอโครงการตามที่อยู่ของ
ผู้แทนกลุ่มเป็นหลัก
กรณี สมาชิกประเภทองค์กรสตรีให้ยื่นเสนอโครงการตามเขตพื้นที่ตั้งของสานักงานองค์กรนั้น
สำหรับ กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานคณะทางานขับเคลื่อนฯ เขต (ตามที่ประกาศไว้)
2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
(1) คณะขับเคลื่อนกองทุนฯ ตาบล/เทศบาล ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียด โครงการพร้อม
หลักฐานประกอบ และคุณสมบัติตามเงื่อนไขการพิจารณา โครงการและลงความเห็น เบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณา
รวบรวมส่งสานักงานเลขานุการ อกส.อ.
(2) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดประชุม อกส.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
(3) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมโครงการที่ผ่านความเห็นชอบตาม ข้อ (2) ส่งสานักงาน
เลขานุการ
อกส.จ. เพื่อเสนอต่อ อกส.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
กรณี กำรดำเนินงำนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ให้สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม. เสนอต่อ
อกส.กทม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติโครงกำร
กรณี อกส.อ. พิจารณาโครงการใดแล้วไม่ผ่านการพิจารณา ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. / สานักงาน
เลขานุการ อกส.กทม. แล้วแต่กรณีแจ้งให้ผู้เสนอโครงการนั้นให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการภายในสามสิบวันนับแต่
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วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกาหนดหากสานักงานเลขานุการ อกส.อ. หรือสานักงานเลขานุการ อกส.กทม.ไม่ได้รับโครงการ
ที่ได้แก้ไขแล้วให้ถือว่าผู้เสนอโครงการ ไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน
(4) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม. บันทึกข้อมูล โครงการในโปรแกรม SARA พร้อม จัดเตรียมโครงการ
ที่ผ่านการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SARA เข้าที่ประชุม คณะทางานขับเคลื่อน ฯ จังหวัด /กรุงเทพมหานคร
(5) คณะทางานขับเคลื่อนฯ จั งหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดประชุมกลั่ นกรองโครงการ และลงความเห็ น
และสรุปผลการกลั่นกรองโครงการ
(6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. รวบรวมโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง และที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองพร้อมเหตุผล
เข้าที่ประชุม อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี
(7) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบ ภายใน
สิบห้าวันทาการ และจัดทาสัญญากู้เงินตามแนวทางที่ สกส. กาหนด โดยให้พฒ
ั นาการจังหวัด หรือผู้ที่พัฒนาการ
จังหวัดมอบหมายเป็นคู่สัญญา ในส่วนการดาเนินงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหรือผู้ที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนมอบหมายเป็นคู่สัญญา
กรณีที่ อกส.จ./อกส.กทม. ไม่อนุมัติโครงกำรใดให้สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งผลแห่งกำรนั้นแก่
สมำชิกผู้ขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนทรำบภำยในสิบห้ำวันทำกำรนับแต่วันที่มีมติ ไม่อนุมัติโครงกำร
หมำยเหตุ
(1) ให้อกส.จ. /อกส.กทม. หรือ อกส.อ. หรือ คณะทางานขับเคลื่อนฯ แล้วแต่กรณี พิจารณาโครงการทุกประเภท
โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมของวงเงินค่าใช้จ่ายของโครงการ ความคุ้มค่า และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งการสนับสนุนและการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
กรณี ที่เป็นโครงกำรประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ขอรับกำรสนับสนุนต้องพิจำรณำถึง ควำมสำมำรถ
ของสมำชิกในกำรชำระเงินคืน และปัจจัยเสี่ยงในกำรดำเนินโครงกำรอย่ำงรอบคอบ
กรณี อนุกรรมกำรผู้ใดมีส่วนได้เสียหรือมีกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงกำรที่ขอรับ
กำรสนับสนุน อนุกรรมกำรผู้นั้นจะมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำโครงกำรไม่ได้
(2) อกส.อ. /อกส.จ. /อกส.กทม. อาจเชิญบุคคล ที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนมาสอบถามหรือขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้
3. ขั้นตอนการโอนเงิน
(1) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. แจ้งสมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการ
แล้วเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์เพื่อรองรับการโอน เงินกองทุน
กรณีได้รับอนุมัติโครงกำร แจ้งเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์เพื่อรองรับเงินกองทุน และ
นัดหมำยวันทำสัญญำ ณ ที่สำนักงำนเลขำนุกำร 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) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. พิมพ์สัญญาเงินกู้จากโปรแกรม SARA (จานวน 1 ชุด ทาสาเนา 2 ชุด)
พร้ อมหลั กฐานประกอบให้ พัฒ นาการจั งหวั ด (พจ.) หรือผู้ ที่ พจ. มอบหมาย ลงนามในสั ญญา (ผู้ ให้ กู้ )
(ส านั กงานเลขานุ การ อกส.จ. เป็ น ผู้ กาหนดงวดช าระ) กาหนดวันที่ช าระ ณ วันที่ 5 ของ เดือนตามงวด
(ทั่วประเทศ) พร้อมจัดส่งหลักฐานการทาสัญญาให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
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(3) สมาชิกมาทาสัญญา ณ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ตามวันที่นัดหมายพร้อมส่งสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่เปิดใหม่ จานวน 1 ชุด + พยาน 2 ราย (โดยนาบัตรประชาชนตัว จริงมาด้ว ยเพื่อยืนยันสภาพบุคคล ของ
ผู้กู้ร่วมทุกคน+พยาน) โดยสัญญาเงินกู้ฉบับจริงให้ติดอากรแสตมป์ตามวงเงินกู้ (สองพันบาทต่ออากรแสตมป์หนึ่งบาท)
(4) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดส่งสัญญาเงินกู้ (ฉบับจริง) และสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 1 ชุด
ให้ ส านั ก งานเลขานุ ก าร อกส.จ. + ส่ ง ส าเนาสั ญ ญาเงิ น กู้ แ ละเอกสารประกอบให้ ผู้ แ ทนกลุ่ ม 1 ชุ ด +
เก็บสาเนาสัญญาเงินกู้+ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ไว้ที่สานักงานเลขานุการ อกส.อ. 1 ชุด (เอกสารประกอบ
มอบให้สมาชิก ได้แก่ สาเนาโครงการ+ เอกสารแนะนาการชาระคืนเงิน+ ใบสาคัญรับ เงิน 2 ชุด +แบบฟอร์มการ
ชาระเงินกองทุนฯ (Bill payment) /บัตรอ่อนบาร์โค้ด)
(5) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการเบิกเงินและโอนเงินตาม
จานวนที่ได้รับอนุมัติแล้วจากบัญชีเงินฝากคลังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โอนเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ของ
สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ที่ร องรับ การชาระคืนเงินด้วยระบบ Bill payment ก่อนโอนเงินเข้าบัญชี
สมาชิกที่เปิดไว้ตามข้อ (1)
(6) เมื่อสมาชิกได้รับเงินโอนแล้ว ให้ส่งใบสาคัญรับเงิน ให้แก่ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จานวน 2 ฉบับ และ
ให้สมาชิกดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ภายในเจ็ดวันทาการ และให้รายงานผลการดาเนินงานครั้งแรก
พร้อมภาพถ่าย ส่งสานักงาน เลขานุการ อกส.อ. และ อกส.กทม. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเงินโอน
(7) สมาชิกที่ได้รั บ เงิน สนับ สนุ น จากกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ต้องดาเนินงาน ให้ เป็นไปตาม
แผนงานโครงการตามที่ได้ยื่นแบบขอรับการสนับสนุน หากขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการเพื่อดาเนินการตาม
โครงการเดิมตามจานวนเงินที่ได้รับ อนุมัติไปก่อนแล้วนั้นก็ได้ โดยเสนอแผนงานโครงการที่ขอแก้ไขปรับปรุงใหม่
นั้น ให้ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ เพื่อดาเนินการตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ
(8) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมใบสาคัญรับเงิน ส่งสานักงานเลขานุการ อกส.จ. จานวน 1 ชุด และ
เก็บไว้แนบทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ณ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. 1 ชุด
 การเก็บหลักฐานเงินทุนหมุนเวียน
1) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
(1) สัญญาเงินกู้ฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์) พร้อมรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
(2) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก (สาเนาถูกต้อง)
(3) ทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้
(4) ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก (สาหรับการโอนเงินรายงวด)
(5) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
2) สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
(1) สรุปงบหน้าการทาสัญญารายตาบล
(2) สาเนาสัญญาเงินกู้ของสมาชิก
(3) สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติของสมาชิก (4) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
3) สมาชิก
(1) สาเนาสัญญาเงินกู้ จานวน 1 ชุด
(2) สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ จานวน 1 ชุด
(3) เอกสารแนะนาการชาระคืนเงิน จานวน 1 ชุด
(4) ใบสาคัญรับเงิน จานวน 2 ชุด
(5) แบบฟอร์มการชาระเงินกองทุนฯ ตามงวดที่กาหนด พร้อมบัตรอ่อนบาร์โค้ดสาหรับชาระคืนเงินกู้
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4. ขั้นตอนการชาระคืนเงิน
(1) เมื่อครบกาหนดการชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา ให้สมาชิกคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดหรือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี โดยใช้ แบบฟอร์มชาระคืนเงิน (Bill payment)
ผ่านธนาคารกรุงไทย /ออมสิน /ธ.ก.ส. ( ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ เอ ที เอ็ม )
 กรณีที่สมำชิกได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุนแล้วแต่ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมโครงกำรได้ให้ตัวแทน
สมำชิกหรือผู้มีอำนำจทำกำรแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกสมำชิกประเภทองค์กรสตรี โอนเงินคืนเข้ำ
บัญชีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดหรือ กรุงเทพมหำนคร ภำยใน เจ็ดวันทำกำรนับแต่วันรับเงินโอน หำกไม่โอน
เงินคืน ภำยในกำหนดจะต้องเสียดอกเบี้ยตำมที่ คกส. กำหนด
 กรณีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญาต้องเสียเบี้ยปรับ ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
(2) สมาชิกประเภทบุ คคล/ประเภทองค์ กร นาหลั กฐานการช าระคื นเงินที่ ได้ จากธนาคาร ส าเนาส่ ง ให้
สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ผ่าน คณะขับเคลื่อนฯตาบล/เทศบาล หรือด้วยตนเอง
(3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. /อกส.กทม. แล้วแต่กรณีตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีของเงินฝากธนาคาร
(statement) ในระบบ SARA
(4) สานักงานเลขานุการ อกส.อ.จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ รายตัว และรวบรวมส่งสาเนาหลักฐานการเงิน
ส่งให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สาหรับออกหลักฐานการรับเงิน
(5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกการชาระคืนในระบ SARA ออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี /ใบแจ้งหนี้ในระบบ SARA จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียน
คุมเงินทุนหมุนเวียน งบทดลอง สรุปผลการชาระคืนเงิน การรับเงินในแต่ล ะครั้งให้ สานักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัด/สกส. ออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่สมาชิก
กรณี มีลูกหนี้ผิดนัด ให้ออกใบแจ้งหนี้ในระบบ SARA เพื่อส่งให้สมำชิก
(6) ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. โอนเงินที่ได้จากการคืนเงินทุกประเภท ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ยเงินกู้
เบี้ยปรับของสมาชิก คืนเข้าบัญชีเงินฝากคลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ทุกสิ้นเดือน
(7) ส านั กงานเลขานุ การ อกส.จ. น าเงินฝากคลั ง ทาทะเบียนคุมเงินฝากคลั ง รายงานการรับ -จ่ า ย
เงินกองทุน อกส.จ. ทราบ และส่งใบเสร็จรับเงินให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. เพื่อส่งมอบให้สมาชิกผู้ กู้หลั ก
สาหรับกรุงเทพมหานคร ให้ สกส. ส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกโดยตรง
กรณี มี ลู ก หนี้ ผิ ด นั ด ให้ ส่ ง ใบแจ้ ง หนี้ ใ ห้ ถึ ง สมำชิ กโดยตรงและผ่ านส านั กงานเลขานุ การ อกส.อ.
8) ส านั ก งานเลขานุ ก าร อกส.อ. ส่ ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ ส มาชิก ส่ ง ผ่ านคณะท างานขั บ เคลื่ อ นฯต าบล/
เทศบาล/ อาสมัครกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน
5. ขั้นตอนการติดตามและรายงานผล
(1) ให้สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและการรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ตามแนวทางที่สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด โดย
1.1) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ครั้งแรกภายใน 30 วันทาการ หลังจากได้รับเงินกองทุนฯ
(เป็นภาพถ่ายกิจกรรม)
1.2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน (กส.3/2) สิ้นเดือนมีนาคม และเดือน กันยายน ของ
ทุกปีจนกว่าจะชาระคืนเงินหมด และให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกปิดโครงการในโปรแกรม SARA
โดยส่ง รายงาน ข้อ 1.1) และ 1.2) ตามกาหนดให้คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรีตาบล/
เทศบาล
(2) ให้ อกส.จ./อกส.กทม./อกส.อ. คณะทางานขับเคลื่ อนฯแต่ล ะระดับ ติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแนวทางที่สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด โดย
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2.1) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล/เขต ดาเนินการ
(1) รวมรวมรายงานผลการดาเนินงานของสมาชิก พร้อมภาพกิจกรรมส่งสานักงานเลขานุการ
อกส.อ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี ทุกเดือน (ที่สมำชิกในตำบล/ เทศบำลได้รับเงินกู้แต่ละรอบ)
(2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบั ติ ง านและการใช้ จ่า ยเงิ น กองทุ น ฯ (กส.3/2) ส่ ง ส านั ก งาน
เลขานุการ อกส.อ.ภายในวันที่ 10 ของเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี
2.2) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดทาแผน/ผลการติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปีงบประมาณ...ของอาเภอ สรุปรายงานการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.4/2) ส่งสานักงานเลขานุการ อกส.จ. ภายใน วันที่ 20 ของเดือน เมษายน
และเดือนตุลาคม ของทุกปี
2.3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.4/2)ในโปรแกรม SARA ภายในวันที่ 25 ของเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี
และรายงานการเงิน ตามแบบที่กาหนดให้กรม ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของกองทุนฯ รายไตรมาส ให้ อกส.จ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี และ สกส. ตามกาหนด
2.4) สกส. สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน รายงานผลการดาเนินงานต่อ คกส รายไตรมาส
ข้อพึงระวัง
(1) เมื่อได้รับการอนุ มัติโ ครงการแล้ว สมาชิกผู้กู้ + ผู้กู้ร่วม ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกผู้กู้คนอื่นได้ให้
ถือว่าโครงการนี้ยกเลิก และสามารถเสนอโครงการใหม่ตามขั้นตอน
(2) สัญญาเงินกู้จะต้องออกจากระบบโปรแกรม SARA เท่านั้น
(3) การทาสัญญาให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนเดียวกันกับที่ได้รั บอนุมัติโครงการ และโดยสัญญานั้น
จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. จึงจะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ภายในวันที่
5 ของเดือนถัดไป (วันที่ในสัญญาเงินกู้ จะต้องตรงกับวันที่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. โอนเงินเข้า
บัญชีสมาชิก)
(4) ในการทาสัญญาให้ติดอากรแสตมป์ (สองพันบาทต่ออากรแสตมป์หนึ่งบาท) ในสัญญากู้ฉบับจริง โดยให้
สมาชิกเป็นผู้จ่ายเอง
(5) การชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา ให้ชาระ ภายใน วันที่ 5 ของเดือนตามงวดที่กาหนด หากพ้นกาหนด
จะต้องจ่ายเบี้ยปรับ ร้อยละ 7.5 ต่อปี (หากสมาชิกต้องการชาระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกาหนดให้แจ้งสานักงาน
เลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. ทราบ)
(6) การชาระคืนเงินกู้ต้องชาระผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น (ผ่านธนาคาร) ค่าบริการสมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเอง
ให้สมาชิกเก็บหลักฐานการชาระคืนเงินกู้ไว้เพื่อตรวจสอบและส่งสาเนาให้ สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.
แล้วแต่กรณี ทุกครั้ง
(7) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. มีการแจ้งยืนยันลูกหนี้ทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
***********************

