แนวทางการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. ความเป็นมา
รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ภายใต้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน
และนายกรัฐ มนตรีเ ห็น ชอบเมื ่อ วัน ที ่ 17 ธัน วาคม 2557 ให้ก รมการพัฒ นาชุม ชน
ดาเนิน การขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เมื่ อ วั น ที่
23 มิถุนายน 2558 ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรี
มี มติ เมื่ อวั น ที่ 12 เมษายน 2559 ให้ ควบรวมกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ส านั กเลขาธิ การ
นายกรั ฐ มนตรี เข้ ากั บ กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยมี ผ ลตั้ ง แต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติก ารบริ ห ารทุน หมุนเวีย น พ.ศ. 2558 และข้อบั งคับ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
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2. วัตถุประสงค์ของกองทุน
(1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
(2) เป็ น แหล่ ง เงิน ทุ น เพื่ อ การส่ งเสริ ม บทบาทและพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี แ ละ
เครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี
และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
(3) เป็น แหล่ งเงิน ทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัด กิจกรรมในการพัฒ นา
บทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
สังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
(4) เป็น แหล่ งเงิน ทุน เพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญ หาและ
พัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

3. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 1 คณะ
2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 1 คณะ
3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 76 คณะ
4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
(อกส.อ.) 878 คณะ
5. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต (คณะทางานขับเคลื่อนฯเขต) 50 เขต
6. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
(คณะทางานขับเคลื่อนฯจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 77 คณะ
7. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (คณะทางานขับเคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล)
8. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน
(ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่งทั่วประเทศ
(อาสาสมัครกองทุนฯ)
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กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ส่วนกลำง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี (คกส.) ( 8 คน)

ส่วนภูมภิ ำค

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.)
(8-12 คน) (ประธำน คกส. แต่งตั้ง)

ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
(อกส.จ.) (10-12 คน)
(ประธำน คกส. แต่งตัง้ )

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.กทม.

สำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี (สกส.)

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร
(9-12 คน)
(ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีเขต (9-12 คน)
(ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

อำสำสมัครผู้ประสำนงำน
กองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน
(ประธำน อกส.กทม. แต่งตั้ง)

กลุ่มอำนวยกำร
- งานการเงินและบัญชี
- งานอานวยการและบริหารทั่วไป

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
(9-12 คน)(ประธำน อกส.จ. แต่งตั้ง)

- งานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและ
ติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)
(7-11 คน)(ประธำน คกส. แต่งตั้ง)

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน

สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์

- งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
- งานเครือข่ายสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมำย

คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีตำบล/เทศบำล
(7-9 คน) (ประธำน อกส.อ.แต่งตั้ง)
อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ
หมู่บ้ำน/ชุมชน ละ 1 คน
(กรณีตำบล/เทศบำล
มีหมู่บ้ำน/ชุมชนไม่ถึง 7 หมู่บ้ำน/
ชุมชน ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บ้ำน/ชุมชน
ละ 2-3 คน (ประธำน อกส.อ.แต่งตั้ง)
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4. ประเภทเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้สมาชิกขอรับการสนับสนุน
1) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า เงินทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
2) ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
เงิน อุดหนุ น หมายความว่า เงินทุน ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จาก
กองทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการสนับสนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

5. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(1) เป็ น สมาชิ กประเภทบุ คคลธรรมดา ซึ่งรวมตัว กั น (1) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี
ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือสมาชิกประเภทองค์กรสตรี (2) มีสถานทีท่ างาน หรือสานักงาน
(2) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน ตั้งอยู่ใน
ใหญ่ตั้งอยูใ่ นท้องที่ที่ยื่นแบบ
ท้องที่ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าหกเดือน
ขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า
(3) มีการดาเนินงานหรือมีผลงานเกี่ยวข้องกับอาชีพ
หกเดือน
ที่ขอรับการสนับสนุน
(4) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียและขาดวินัยทางการเงิน
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6. หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน

ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)

(1) เป็ นโครงการเพื่ อพั ฒนาอาชี พ การสร้ างงาน
ก าร ส ร้ า งราย ได้ ห รื อ ก าร เส ริ ม ส ร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ท างด้ า นเศรษ ฐกิ จ ให้ แก่
สตรีและองค์กรของสตรีเป็นสาคัญ
(2) เป็ น โครงการที่ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์
การด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
(3) เป็ น โครงการที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานหรื อ
ผ่านการฝึกอาชีพมาก่อน
(4) มี ว งเงิ น ไม่ เกิ น โครงการละสองแสนบาท
โด ย มี อั ต ราด อ ก เบี้ ย ร้ อ ย ล ะ ส าม ต่ อ ปี
(5) กาหนดระยะเวลาการผ่อนชาระคืนไม่เกินสองปี
และต้องชาระคืนอย่างน้อยปีละสองงวด
(6) เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนหรื อ ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน

(1) เป็ น โครงการที่ ใช้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ข อ ง ก อ ง ทุ น ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
คณ ะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี ว่ า ด้ วยการบริ ห ารกองทุ น
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี พ .ศ . 2 5 5 9
ข้อ 5 (2) (3) (4)
(2) เป็ น โครงการที่ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(3) ไม่เป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน
(4) เป็นโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาท
กรณี ว งเงิ น เกิ น สองแสนบาทให้ อกส.จ.
และ อกส.กทม. แล้ ว แต่ กรณี พิ จ ารณาให้
ค ว า ม เห็ น ช อ บ แ ล้ ว เส น อ ต่ อ ค ก ส .
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(5) เป็ น โครงการที่ ไม่ ได้ รับ เงิน สนั บ สนุ น จาก
ห น่ ว ย งา น อื่ น ก รณี เป็ น โค รงก าร ที่
บู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ต้ อ งระบุ
รายการและแหล่ ง ที่ ม าของงบประมาณ
ให้ชัดเจน
(6) เป็ นโครงการที่ไม่ ก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด
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7. เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
2) เอกสารประกอบการขอกู้
2.1) กรณีสมำชิกประเภทบุคคลธรรมดำ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้แทนกลุ่ม และผู้กู้ร่วมรวมไม่น้อยกว่า 5 คน
(กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชนให้
กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน (รับรองสำเนำ))
(2) ภาพถ่ายผลงานทีผ่ ่านมา (ถ้ามี)
(3) แบบอื่นๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม.
กาหนด
2.2) กรณีสมำชิกประเภทองค์กรสตรี
(1) บันทึกการประชุมขององค์กร
(2) หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทน
ในการยื่นเสนอโครงการ
(กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ประธำนของ
องค์กรสตรีเท่ำนั้นมีอำนำจในกำรยื่นเสนอโครงกำร)
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้แทน
(กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน
ให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน (รับรองสำเนำ) )
(4) ภาพถ่ายผลงานทีผ่ า่ นมา (ถ้ามี)
(5) แบบอื่น ๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม.
กาหนด

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)
2) เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
(1) บันทึกการประชุมขององค์กร
(2) หนั ง สื อ มอบอ านาจให้ ท าการแทน
ในการยื่นเสนอโครงการ
(กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบคุ คล ให้
ประธำนขององค์กรสตรี+กรรมกำร 4 รำย
มีอำนำจในกำรยื่นเสนอโครงกำร)
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้แทน
(กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัว
ประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน (รับรองสำเนำ))
(4) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(5) แบบอื่นๆ ตามที่ อกส.จ /อกส.กทม.
กาหนด

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด
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8. การยื่นขอรับการสนับสนุน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
 สมำชิกบุคคลธรรมดำ
 สมำชิกประเภทองค์กรสตรี
และสมำชิกประเภทองค์กรสตรี
กรณีที่เป็นโครงการที่ดาเนินการในภาพรวม
ของหมู่บ้ าน ตาบล หรือ อาเภอ ให้ยื่น ณ
ให้ยื่นแบบเสนอโครงการ ณ ทีท่ าการ
ส านั กงานเลขานุ การ อกส.อ. (ส านั กงาน
คณะทางานขับเคลื่อนฯตาบล/เทศบาลใน
พัฒนาชุมชนอาเภอ)
พื้นที่ตั้งของผู้ขอกู้
กรณีเป็นโครงการที่ดาเนินการในภาพรวม
กรณี ที่ ส มาชิ ก บุ ค คลธรรมดา มี ผู้ เ สนอ
ของจังหวัด ให้ยื่น ณ สานักงานเลขานุการ
โครงการอยู่คนละพื้นที่ ให้ยื่นเสนอโครงการตาม
อกส.จ. (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
ที่อยู่ของผู้แทนกลุ่มเป็นหลัก
กรณี ส มาชิ กประเภทองค์กรสตรี ให้ ยื่ น เสนอ
โครงการตามเขตพื้นที่ตั้งของสานักงานองค์กรนั้น

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด
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9. กระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่
1.
2.

กระบวนกำร
กำรยื่นขอรับกำรสนับสนุน
- สมาชิกยืน่ แบบเสนอโครงการ
กำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร
1) คณะทางานขับเคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล
ตรวจสอบหลักฐาน + ให้ความเห็นใน
โครงการ (ส่ง.สนง.เลขานุการ อกส.อ..)
2) อกส.อ. พิจารณากลั่นกรองโครงการ
ส่งโครงการที่ผา่ นการพิจารณาให้สานักงาน
เลขานุการ อกส.จ. โครงการไม่ผ่านส่งคืน
สมาชิกปรับปรุงแก้ไข)
3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึก
แบบเสนอโครงการในโปรแกรม SARA
4) คณะทางานขับเคลื่อนฯ จังหวัดพิจารณา
โครงการ
5) อกส.จ. ประชุมอนุมัติโครงการ

3.

6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติให้สมาชิก และสานักงาน
เลขานุการ อกส.อ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
กำรโอนเงินให้สมำชิก
1) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งสมาชิกที่
ได้รับการอนุมัติโครงการ เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารรองรับเงินกองทุน /นัดทาสัญญาตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่กาหนด

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่ 1
ของเดือน

สมาชิก

สัปดาห์ที่ 2
ของเดือน

คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ
ตาบล/เทศบาล

สัปดาห์ที่ 3
ของเดือน

อกส.อ.

ภายในสัปดาห์
ที่ 1 ของเดือน

นักจัดการงานทั่วไป+
จนท.บันทึกข้อมูล
กองทุนฯ
สัปดาห์ที่ 1
สนง.เลขานุการ
ของเดือน
อกส.จ.
สัปดาห์ที่ 2
สนง.เลขานุการ
ของเดือน
อกส.จ.
ภายใน 15 วันทาการ นักจัดการงานทั่วไป
หลังจากมีมติที่ประชุม
ของกองทุนฯ
อนุมัติ
ภายในสัปดาห์
ที่ 3-4 ของเดือน

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด

นักจัดการงานทั่วไป
ของกองทุนฯ
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ที่

4.

กระบวนกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
2) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. พิมพ์สัญญา
ภายในสัปดาห์
ในโปรแกรม SARA พร้อมเอกสารให้
ที่ 3 ของเดือน
สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
3) สมาชิกมาทาสัญญา ณ สานักงานเลขานุการ
ภายในสัปดาห์
อกส.อ. และสานักงานเลขานุการ อกส.อ.
ที่ 4 ของเดือน
ส่งสัญญา (ฉบับจริง) พร้อมสาเนาบัญชีเงิน
ฝากธนาคารคืนให้สานักงานเลขานุการ
อกส.จ.
4) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งขอเบิก
ภายในสัปดาห์
เงินฝากคลังกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ 4-5 ของเดือน
ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ มาเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ที่รองรับ Bill payment ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (เตรียมพร้อม
สาหรับโอนให้สมาชิก)
5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ.ตรวจสอบ
ก่อนวันที่ 5
สัญญา จัดทางบหน้าเลขทีบ่ ัญชี จานวนเงิน
ของเดือน
ที่จะโอนให้สมาชิก และแจ้งให้สานักงาน
ถัดไปหลังจากได้รับ
พัฒนาชุมชนจังหวัดโอนเงินให้สมาชิก
อนุมัติโครงการ
(วัน เดือน ปี ในสัญญา ให้เป็นวันเดียวกัน
กับวันที่โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก)
6) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดโอนเงินเข้า
ภายในวันที่ 5 ของ
บัญชีสมาชิกตามงบหน้าบัญชีที่ได้รับอนุมัติ
เดือนถัดไปหลังจาก
โครงการ
ได้รับอนุมัติโครงการ
7) สมาชิกนาเงินไปดาเนินงานตามโครงการ
ภายใน 7 วันทาการ
และรายงานผลการดาเนินงานตามที่กาหนด
หลังจากรับเงิน
และส่งหลักฐานการรับเงิน (ใบสาคัญรับเงิน)
ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
8) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวม
ภายใน 7 วันทาการ
หลักฐานการรับเงิน (ใบสาคัญรับเงิน) ของ
หลังจากรับเงิน
สมาชิก ส่งให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
กำรชำระคืนเงิน
ไม่เกินวันที่ 5 ของงวด
1) ผู้กู้+ผู้ขอรับการสนับสนุน นาแบบฟอร์ม
แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
นักจัดการงานทั่วไป
ของกองทุนฯ
สนง.เลขานุการ
อกส.อ./อกส.กทม.

นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ

นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ

จนท.การเงินและ
บัญชี สพจ.
สมาชิก

สนง.เลขานุการ
อกส.อ.
สมาชิก(ผู้กู้)
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ที่

กระบวนกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
ชาระคืนเงิน (Bill payment) ไปชาระเงิน ตามสัญญาที่กาหนดหรือ
เมื่อเสร็จสิน้ โครงการ
รายงวดหรือเงินโครงการเหลือจ่าย ณ
ภายใน 7 วันทาการ
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ เอ ที เอ็ม
(กรณี
เงินอุดหนุนคงงเหลือ)
ของธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.
2) ผู้กู้+ผู้ขอรับการสนับสนุน สาเนาหลักฐาน ภายในวันที่ชาระคืน
การชาระคืนเงินที่ธนาคารออกให้ ส่งสานักงาน
เงินที่ธนาคาร
เลขานุการ อกส.อ.
3) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งหลักฐานการ ภายในสัปดาห์ที่ 2
ชาระคืนเงินของผู้กู้+ผู้ขอรับการสนับสนุน
ของเดือน
ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ.

ผู้รับผิดชอบ
+ องค์กรที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน

4) สกส.(กลุ่มนโยบายฯ) จะดาเนินการ
ทุกวันที่มีความ
อัพโหลดความเคลื่อนไหวบัญชีของเงินฝาก
เคลื่อนไหว
ธนาคาร (statement) เข้าระบบ SARA เมื่อ
มีการรับชาระคืนผ่านระบบ Bill payment
5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ตรวจสอบ
สัปดาห์ที่ 2-3
statement + หลักฐานการชาระคืนเงินทีไ่ ด้รบั
ของเดือน
จากสานักงานเลขานุการ อกส.อ. / สมาชิก
แล้วแต่กรณี และ ทารายการรับชาระคืนใน
โครงการ (ลูกหนี้รายตัว) ในโปรแกรม SARA
พร้อมออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SARA
6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ส่งใบเสร็จรับเงิน
สัปดาห์ที่ 4
ให้ผู้กู้+ผู้ขอรับการสนับสนุน ผ่านสานักงาน
ของเดือน
เลขานุการ อกส.อ. เพื่อส่งให้สมาชิก
7) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ตรวจสอบ
สัปดาห์ที่ 4
ลูกหนี้ผิดนัด ในระบบโปรแกรม SARA
ของเดือน
หากมีให้ออกใบแจ้งหนี้ ส่งให้ลูกหนี้
8) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. นาเงินที่ได้รับ ภายในวันที่ 25 ของ
การชาระคืนทั้งหมด แจ้งสานักงานพัฒนา
เดือน
ชุมชนจังหวัดนาฝากคลัง (เพื่อใช้เป็นฐาน
จานวนเงินสาหรับการพิจารณาอนุมัติ
โครงการของแต่ละครั้ง)

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด

สมาชิก(ผู้กู้)
+ องค์กรที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน
สนง.เลขานุการ
อกส.อ.

กลุ่นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
สกส.
นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ

นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ
นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ
นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ
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ที่

กระบวนกำร
9) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นาเงินฝากคลัง

10) สพจ.โอนขายบิลข้ามกรม ส่งคืนเงิน
ฝากคลัง เข้าบัญชีฝากคลังกองทุนฯ ของ
สกส.
5.

กำรติดตำม/รำยงำนผล
1) สมาชิกผูไ้ ด้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่สนิ้ สุดโครงการ (เงินอุดหนุน)
2) สมาชิกรายงานผลการดาเนินงานครั้งแรก
ภายใน 30 วันทาการหลังจากได้รับ
เงินกองทุน (งบทุนหมุนเวียน/อุดหนุน)
3) สมาชิกรายงานผลการปฏิบัตงิ านและการ
ใช้จ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม และ
กันยายน ของทุกปี (กส. 3/1, 3/2)
จนกว่าจะชาระคืนเงินหมดและปิดโครงการ
ในโปรแกรม SARA
4) คณะทางานขับเคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล
และสานักงานเลขานุการ อกส.อ.
 สรุป รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
การรายงานผลการดาเนินงานครั้งแรก
 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินกองทุนฯของสมาชิก (แบบ 4/1 ,4/2)
ส่ง สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
5) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดทาแผน/
ผลการติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ รายงานผลให้
สานักงานเลขานุการ อกส.จ.

ระยะเวลำดำเนินกำร
ทุกสิ้นเดือน

ผู้รับผิดชอบ
จนท.การเงินและ
บัญชี สพจ.

ภายใน 7 วันนับแต่สิ้น
เดือน

จนท.การเงินและ
บัญชี สพจ.

ทุกครั้งที่ได้รับอนุมัติ
โครงการ

สมาชิกผูไ้ ด้รับการ
สนับสนุนเงินทุน

ทุกครั้งที่ได้รับอนุมัติ
โครงการ

สมาชิกผูไ้ ด้รับการ
สนับสนุนเงินทุน

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

สมาชิกผูไ้ ด้รับการ
สนับสนุนเงินทุน

คณะทางานฯ
ตาบล/เทศบาล/เขต
-ทุกครั้งที่ได้รับอนุมัติ
และ
โครงการ
สนง.เลขานุการ
- ราย 6 เดือน ภายใน
อกส.อ
20 เม.ย. /ต.ค. ทุกปี
ทุกไตรมาส

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด
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กระบวนกำร
6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
 บันทึกหลักฐานการใช้จา่ ยเงินอุดหนุนใน
โปรแกรม SARA
 ตรวจสอบความถูกของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยเงินกองทุน
(กส.4.1/4.2) ในโปรแกรม SARA
(ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว)
 จัดทาบัญชีตามแบบที่กาหนด ให้
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบนั

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ทุกเดือน

- นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ
- นักจัดการงานทั่วไป
ของกองทุนฯ

ทุก 6 เดือน

ทุกเดือน

- นักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองทุนฯ
จัดทา
-จนท.การเงินและ
บัญชี สพจ.
ตรวจสอบ
ทุกเดือน
- นักจัดการงานทั่วไป
 รายงานผลความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ
กองทุนฯให้ อกส.จ. ทราบ
7) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงาน
ทุกวันที่ 5 ของเดือน
สพจ.
สถานะทางการเงิน ตามแบบทีก่ าหนด ให้กรม
ถัดไป
8) สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
รายงานผลต่าง ๆ ส่งให้ สกส. ดังนี้
ทุกไตรมาส
 รายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สิ้นปีงบประมาณ
 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

หมำยเหตุ : ระยะเวลำดำเนินกำร สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด
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10. การพิจารณาอนุมัติโครงการ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(1) คณะขั บ เคลื่ อ นกองทุ น ฯ ต าบล/เทศบาล
ตรวจสอบความครบถ้ ว นของรายละเอี ย ด
โครงการพร้อมหลั กฐานประกอบ และคุณสมบั ติ
ตามเงื่อนไขการพิ จารณาโครงการและลงความเห็ น
เบื้ องต้ น เพื่ อประกอบการพิ จ ารณา รวบรวมส่ ง
สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
(2) ส านั กงานเลขานุ การ อกส.อ. จั ดประชุ ม อกส.อ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
(3) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมโครงการ
ที่ผ่านความเห็นชอบตาม ข้อ (2) ส่งสานักงาน
เลขานุการ อกส.จ. เพื่อเสนอต่อ อกส.จ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
กรณี อกส.อ. พิจารณาโครงการใดแล้วไม่ผา่ น
การพิจารณา ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. แจ้งให้
ผู้เสนอโครงการนั้นให้ปรับปรุงแก้ ไขโครงการภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รับแจ้ง เมื่อพ้นกาหนดหาก
สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ไม่ได้รับโครงการที่ได้แก้ไข
แล้วให้ถือว่าผู้เสนอโครงการไม่ประสงค์ขอรับการ
สนับสนุน
(4) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึก ข้อมูลโครงการใน
โปรแกรม SARA พร้อม จัดเตรียม โครงการที่ผ่านการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม SARA เข้าที่ประชุม
คณะทางานขับเคลื่อน ฯ จังหวัด
(5) คณะทางานขับเคลื่อนฯ จังหวัด จัดประชุม
กลั่นกรองโครงการ และลงความเห็น และสรุปผล
การกลั่นกรองโครงการ

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(1) ให้ อกส.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
(2) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมโครงการ
ที่ผ่านความเห็นชอบตาม ข้อ 1 ส่ง สานักงาน
เลขานุการ อกส.จ. เพื่อเสนอต่อ อกส.จ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยให้คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ จังหวัด กลั่นกรองโครงการให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา เบื้องต้น
กรณี อกส.อ. พิจำรณำโครงกำรใดแล้วไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ให้สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ. แจ้งให้ผู้เสนอโครงกำร
นั้นให้ปรับปรุงแก้ไขโครงกำรภำยในสำมสิบวันนับ แต่
วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกำหนดหำกสำนักงำนเลขำนุกำร
อกส.อ. ไม่ ได้ รั บโครงกำรที่ ได้ แก้ ไขแล้ วให้ ถื อว่ ำผู้ เสนอ
โครงกำรไม่ประสงค์ขอรับกำรสนับสนุน
(3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกข้อมูลโครงการใน
โปรแกรม SARA พร้อม จัดเตรียม โครงการที่ผ่านการบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม SARA เข้าทีป่ ระชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อน ฯ จังหวัด
(4) คณะทางานขับเคลื่อนฯ จังหวัดจัดประชุมกลัน่ กรอง
โครงการ และลงความเห็น และสรุปผลการกลั่นกรอง
โครงการ
(5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. รวบรวมโครงการ
ที่ผ่านการกลั่นกรอง และทีไ่ ม่ผา่ นการกลัน่ กรอง
พร้อมเหตุผล เข้าที่ประชุม อกส.จ.
(6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. จัดประชุม อกส.จ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ

แนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาหรับจังหวัด
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ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. รวบรวมโครงการ
ที่ผ่านการกลั่นกรอง และทีไ่ ม่ผา่ นการกลัน่ กรอง
พร้อมเหตุผล เข้าที่ประชุม อกส.จ.
(7) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งผลการ
พิจารณาการอนุมัตโิ ครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้า
วันทาการ และจัดทาสัญญากู้เงินตามแนวทางที่ สกส.
กาหนด โดยให้พัฒนาการจังหวัด หรือผู้ที่พัฒนาการ
จังหวัดมอบหมายเป็นคู่สญ
ั ญา
กรณีที่ อกส.จ. ไม่อนุมัติโครงกำรใดให้
สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. แจ้งผลแห่งกำรนัน้ แก่
สมำชิกผู้ขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนทรำบ
ภำยในสิบห้ำวันทำกำรนับแต่วนั ที่มมี ติ ไม่อนุมัตโิ ครงกำร
หมำยเหตุ
(1) ให้อกส.จ. หรือ อกส.อ. หรือ คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ แล้วแต่กรณี พิจารณา โครงการทุกประเภท
โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการตาม
ความเหมาะสมของวงเงิน ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งการ
สนับสนุนและการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน
กรณี ที่เป็นโครงกำรประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่
ขอรับกำรสนับสนุนต้องพิจำรณำถึง ควำมสำมำรถ
ของสมำชิกในกำรชำระเงินคืน และปัจจัยเสีย่ ง
ในกำรดำเนินโครงกำรอย่ำงรอบคอบ
กรณี อนุ ก รรมกำรผู้ ใดมี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ มี ก ำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงกำรที่
ขอรั บ กำรสนั บ สนุ น อนุ ก รรมกำรผู้ นั้ น จะมี
ส่วนร่วมในกำรพิจำรณำโครงกำรไม่ได้
(2) ให้ อกส.อ. /อกส.จ. อาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนมา
สอบถามหรือขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมได้

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(8) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งผลการพิจารณา
การอนุมัติโครงการให้สมาชิกทราบภายในสิบห้าวันทา
การ และจัดทาสัญญาขอรับเงินสนับสนุนเงินตามแนวทางที่
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กาหนด โดยให้
พัฒนาการจังหวัดหรือผู้ที่พัฒนาการจังหวัดมอบหมาย
เป็นคู่สัญญา
กรณีที่ อกส.จ.ไม่อนุมัติโครงกำรใด ให้สำนักงำน
เลขำนุกำร อกส.จ. แจ้งผลแห่งกำรนั้นแก่สมำชิกผู้ขอรับ
กำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนทรำบภำยในสิบห้ำวันทำกำร
นับแต่วนั ที่มีมติไม่อนุมัติโครงกำร
หมำยเหตุ
(1). ให้ อกส.จ. หรือ อกส.อ. หรือคณะทางานขับเคลื่อนฯ
แล้วแต่กรณี พิจารณาโครงการทุกประเภทโดยคานึงถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมของวงเงิน
ค่าใช้จ่ายของโครงการ ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับรวมทั้งการสนับสนุนและการบูรณาการ
กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
กรณี อนุ ก รรมกำรผู้ ใดมี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ มี ก ำร
ขัด กัน แห่ งผลประโยชน์ ซึ่ งเกี่ย วข้องกับ โครงกำรที่
ขอรับกำรสนับสนุน อนุกรรมกำรผู้นั้นจะมีส่วนร่วม
ในกำรพิจำรณำโครงกำรไม่ได้
(2) อกส.จ. อาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิก
ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนมาสอบถาม หรือ
ขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้
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11. การโอนเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(1) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. แจ้งสมาชิก
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกที่ได้รับ
อนุมัติโครงการแล้วเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์เพื่อรองรับการโอนเงินกองทุน
กรณี ได้รับอนุมัติโครงกำร แจ้งเปิดบัญ ชี
เงิ น ฝำกธนำคำรประเภทออมทรั พ ย์ เพื่ อ
รองรับเงินกองทุน และนัดหมำยวันทำสัญญำ ณ
ที่สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.
 สมำชิกประเภทบุคคลธรรมดำ ให้เปิด
บัญชีใหม่ 1 โครงการ 1 บัญชี 1 ธนาคาร โดย
ให้ตัวแทนกลุ่ม+ (ผู้กู้ร่วมอย่างน้อย 2 ราย)
โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า
3 คน ชื่อบัญชี “ชื่อ-สกุลตัวแทนกลุ่ม
และ ชื่อ-สกุล ผู้กู้ร่วม 2 ราย”
 สมำชิกประเภทองค์กรสตรี ให้ใช้บัญชี
ขององค์กรของสตรีได้
(2) ส านั กงานเลขานุ การ อกส.จ. พิ ม พ์ สั ญ ญา
เงิ น กู้ จ ากโปรแกรม SARA (จ านวน 1 ชุ ด
ท าส าเนา 2 ชุ ด ) พร้ อ มหลั ก ฐานประกอบ
ให้ พั ฒ นาการจั ง หวั ด (พจ.) หรื อ ผู้ ที่ พจ.
ม อ บ ห ม าย ล งน าม ใน สั ญ ญ า (ผู้ ให้ กู้ )
(สานักงานเลขานุการ อกส.จ. เป็นผู้กาหนด
งวดชาระ) กาหนดวันที่ชาระ ณ วันที่ 5 ของ
เดือนตามงวด(ทั่วประเทศ) พร้อมจัดส่งหลักฐาน
การทาสัญญาให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ.

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(1) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. แจ้งสมาชิก
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
กรณีได้รับอนุมัติโครงกำรแจ้งขอสาเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ
องค์กร เพื่อรองรับเงินกองทุน และนัดหมาย
วันทาสัญญา ณ สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
/อกส.จ. แล้วแต่กรณี
(2) ให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์เพื่อ
รองรับการโอนเงินกองทุน (ถ้าองค์กรยังไม่มี
บัญชีขององค์กร หากมีให้ใช้บัญชีขององค์กรได้)
(3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. พิมพ์สัญญา
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จาก
โปรแกรม SARA (จานวน 1 ชุด ทาสาเนา
จานวน 2 ชุด) พร้อมหลักฐานประกอบ ให้
พัฒนาการจังหวัด (พจ.) หรือผู้ที่พัฒนาการ
จังหวัดมอบหมาย ลงนามในสัญญา (ผู้ให้การ
สนับสนุน) พร้อมจัดส่งหลักฐานการทาสัญญา
ให้ ส านั ก งานเลขานุ ก าร อกส.อ. /อกส.จ.
ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
(4) สมาชิกมาทาสัญญา ณ สานักงานเลขานุการ
อกส.อ. /สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
แล้ ว แ ต่ ก รณี ต าม วั น ที่ นั ด ห ม ายพ ร้ อ ม
ส่งสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กร
จานวน 1 ชุด โดย วัน เดือน ปี ที่ลงนามใน
สัญญา จะต้องเป็นวันเดียวกันกับ วัน เดือน ปี
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ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(3) สมาชิ กมาท าสั ญญา ณ ส านั กงานเลขานุ การ
อกส.อ. ตามวั น ที่ นั ด หมายพร้ อ มส่ ง ส าเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดใหม่ จานวน 1 ชุด +
พยาน 2 ราย (โดยนาบัตรประชาชน
ตัวจริงมาด้วยเพื่อยืนยันสภาพบุคคล
ของผู้ กู้ ร่ ว มทุ ก คน +พยาน) โดยสั ญ ญ า
เงิ น กู้ ฉ บั บ จริ ง ให้ ติ ด อากรแสตมป์ ตาม
วงเงินกู้ (สองพันบาทต่ออากรแสตมป์หนึ่งบาท)
(4) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดส่งสัญญา
เงินกู้ (ฉบับจริง) และสาเนาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้กู้ 1 ชุด ให้สานักงานเลขานุการ
อกส.จ. + ส่งสาเนาสัญญาเงินกู้และเอกสาร
ประกอบให้ผู้กู้หลัก 1 ชุด + เก็บสาเนา
สัญญาเงินกู้+ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ไว้ที่
สานักงานเลขานุการ อกส.อ. 1 ชุด
(เอกสารประกอบมอบให้สมาชิก ได้แก่
สาเนาโครงการ+ เอกสารแนะนาการชาระคืนเงิน+
ใบสาคัญรับ เงิน 2 ชุด +แบบฟอร์มการชาระ
เงินกองทุนฯ (Bill payment) /บัตรอ่อนบาร์โค้ด
(5) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งสานักงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ด าเนิ น การเบิ ก เงิ น และ
โอนเงินตามจานวนที่ได้รับอนุมัติแล้ว
จากบัญชีเงินฝากคลังสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด โอนเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่รองรับการ
ชาระคืนเงินด้วยระบบ Bill payment ก่อน
โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่เปิดไว้ตามข้อ (1)
(6) เมื่อสมาชิกได้รับเงินโอนแล้ว ให้ส่งใบสาคัญรับเงิน
ให้แก่ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จานวน 2 ฉบับ
และ ให้สมาชิกดาเนินการตามโครงการที่
ได้รับอนุมัติภายในเจ็ดวันทาการ และให้รายงาน
ผลการดาเนินงานครั้งแรก พร้อมภาพถ่าย

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
ที่โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก
(5) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดส่งสัญญา
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ (ฉบับจริง)
และสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก
จานวน 1 ชุด ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
+ ส่งสาเนาสัญญาฯ และเอกสารประกอบให้
ผู้ ขอรับการสนั บสนุ น 1 ชุ ด + เก็ บส าเนาสั ญญาฯ
+ แ บ บ เส น อโค รงก ารที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ไว้ ที่
ส านั ก งานเลขานุ ก าร อกส.อ. จ านวน 1 ชุ ด
(เอกสารประกอบมอบให้สมาชิก ได้แก่
สาเนาโครงการ+เอกสารแนะน าการช าระคืนเงิน+
ใบสาคัญ รับ เงิน จานวน 2 ชุด +แบบฟอร์ม
การชาระเงินกองทุนฯ /บัตรอ่อนบาร์โค้ด )
(6) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้ง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการเบิกเงิน
และโอนเงินตามจานวนที่ได้รับอนุมัติแล้วจาก
บัญชีเงินฝากคลังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
โอนเข้า บัญชีประเภทออมทรัพย์ของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด แล้วแต่กรณีที่รองรับการระ
คืนเงินด้วยระบบ Bill payment ก่อนโอนเงินเข้า
บัญชีสมาชิกที่เปิดไว้ตามข้อ (2)
(7) เมื่อสมาชิกได้รับเงินโอนแล้วให้ดาเนินการ
ตามโครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติภายในเจ็ดวันทา
การและส่งใบสาคัญรับเงินแก่ สานักงาน
เลขานุการ อกส.อ. จานวน 2 ฉบับ และรายงานผล
การดาเนินงานตามห้วงเวลา ที่กาหนด และให้รายงาน
ผลการดาเนินงานพร้อมภาพถ่าย ส่งสานักงาน
เลขานุการ อกส.จ.ภายในสามสิบวันทาการนับ
แต่วันสิ้นสุดโครงการ สมาชิกที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนประเภทเงินอุดหนุน
ต้องดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
ตามที่ได้ยื่นแบบขอรับการสนับสนุน จะนาเงิน
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ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
ส่งสานักงานเลขานุการ อกส.อ. ภายในสามสิบวัน ที่ได้รับจากกองทุนไปใช้จา่ ยในกิจกรรม
นับแต่วันที่ได้รับเงินโอน
นอกเหนือจากแผนงาน/โครงการมิได้
(7) สมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
(8) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมใบสาคัญ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ต้องดาเนินงาน ให้
รับเงินส่งสานักงานเลขานุการ อกส.จ. จานวน
เป็นไปตามแผนงานโครงการตามที่ได้ยื่นแบบ
1 ชุด และเก็บแนบไว้กบั สัญญาขอรับการ
ขอรับการสนับสนุน หากขอแก้ไขปรับปรุง
สนับสนุนเงินกองทุนฯ ณ สานักงาน
แผนงานโครงการเพื่อดาเนินการตามโครงการ
เลขานุการ อกส.อ. จานวน 1 ชุด
เดิมตามจานวนเงินที่ได้รับ อนุมตั ิไปก่อนแล้วนั้น
ก็ได้ โดยเสนอแผนงานโครงการที่ขอแก้ไขปรับปรุง
ใหม่นั้น ให้ อกส.จ. พิจารณาอนุมัติ เพื่อดาเนินการ
ตามแผนงาน โครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติ
(8) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวม
ใบส าคั ญรั บเงิ น ส่ งส านั กงานเลขานุ การ อกส.จ.
จ านวน 1 ชุ ด และ เก็ บไว้ แนบทะเบี ยนคุ มลู กหนี้
รายตัว ณ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. 1 ชุด
 กำรเก็บหลักฐำนเงินทุนหมุนเวียน
 กำรเก็บหลักฐำนเงินอุดหนุน
1) สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม.
1) สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ./อกส.กทม.
(1) สัญญาเงินกู้ฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์)
(1) สัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
พร้อมรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
ฉบับจริง
(2) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก
(2) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กร
(สาเนาถูกต้อง)
สตรี (สาเนาถูกต้อง)
(3) ทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้
(3) ทะเบียนคุมสัญญาขอรับการสนับสนุน
(4) ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร
เงินกองทุน
ของสมาชิก (สาหรับการโอนเงินรายงวด)
(4) ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารของ
(5) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
องค์กรสตรี (สาหรับการโอนเงินรายงวด)
2) สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.
(1) สรุปงบหน้าการทาสัญญารายตาบล
(2) สาเนาสัญญาเงินกู้ของสมาชิก
(3) สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ของสมาชิก
(4) ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

2) สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อ.
(1) สรุปงบหน้าการทาสัญญารายตาบล
(2) สาเนาสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
(3) สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ของสมาชิก
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ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
3) สมำชิก
(1) สาเนาสัญญาเงินกู้ จานวน 1 ชุด
(2) สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จานวน 1 ชุด
(3) เอกสารแนะนาการชาระคืนเงิน
จานวน 1 ชุด
(4) ใบสาคัญรับเงิน จานวน 2 ชุด
(5) แบบฟอร์มการชาระเงินกองทุนฯ ตามงวด
ที่กาหนด พร้อมบัตรอ่อนบาร์โค้ดสาหรับ
ชาระคืนเงินกู้

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
3) สมำชิก
(1) สาเนาสัญญาขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน จานวน 1 ชุด
(2) สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จานวน 1 ชุด
(3) เอกสารแนะนาการชาระคืนเงิน
จานวน 1 ชุด
(4) ใบสาคัญรับเงิน จานวน 2 ชุด
(5) แบบฟอร์มการชาระเงินกองทุนฯ พร้อม
บัตรอ่อนบาร์โค้ดสาหรับชาระคืนเงิน
(กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายหรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามโครงการได้)
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12. การชาระคืนเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(1) เมื่อครบกาหนดการชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา
ให้ ส มาชิ ก คื น เงิ น เข้ า บั ญ ชี ก องทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีจังหวัดหรือกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ก รุ ง เทพมหานครแล้ วแต่ กรณี โดยใช้
แบ บ ฟ อร์ มช าระคื น เงิ น (Bill payment)
ผ่านธนาคารกรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.
( ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ เอ ที เอ็ม )
 กรณีที่สมำชิกได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุน
แล้วแต่ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมโครงกำรได้
ให้ตั วแทนสมำชิกหรือผู้มี อำนำจท ำกำรแทน
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกสมำชิกประเภท
องค์กรสตรี โอนเงินคืนเข้ำบัญชีกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ภำยใน
เจ็ดวันทำกำรนับแต่วันรับเงินโอน หำกไม่โอนเงินคืน
ภำยในก ำหนดจะต้ องเสี ยดอกเบี้ ยตำมที่ คกส.
กำหนด
 กรณี สมาชิกผิ ดนั ดชาระหนี้ ตามสัญญาต้องเสี ย
เบี้ยปรับ ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
(2) สมาชิ กประเภทบุ คคล/ประเภทองค์ กร
น าหลั กฐานการช าระคื น เงิ น ที่ ได้ จากธนาคาร
สาเนาส่งให้ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ผ่าน
คณะขับเคลื่อนฯตาบล/เทศบาล หรือด้วยตนเอง
(3) ส านั ก งานเลขานุ ก าร อกส.จ. /อกส.กทม.
แล้วแต่กรณีตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีของ
เงินฝากธนาคาร (statement) ในระบบ SARA
(4) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดทาทะเบียน
คุ ม ลู ก หนี้ ร ายตั ว และรวบรวมส่ ง ส าเนา

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(1) เมื่อสมาชิกได้รับเงินสนับสนุนประเภทเงิน
อุดหนุนแล้ว หากไม่สามารถดาเนินการตาม
โครงการได้ หรือดาเนินการมีเงินเหลือจ่าย
ให้ตัวแทนสมาชิกหรือผู้มีอานาจทาการแทน
หรือผู้ซึ่งได้รับอานาจจากองค์กร โอนเงินคืน
เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั รับเงินโอน
หรือสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มชาระคืน
เงิน (Bill payment) ผ่านธนาคารกรุงไทย/
ออมสิน/ธ.ก.ส. (ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ตู้ เอ ที เอ็ม)
และให้ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ภายในเจ็ดวัน
ทาการนับตั้งแต่สนิ้ สุดโครงการ
หลักฐานการใช้จ่ายเงิน ได้แก่
ใบสาคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน / ทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม /ทะเบียนวัสดุ
ครุภัณฑ์ /ปภาพวัสดุทจี่ ัดซื้อ / ภาพถ่าย
กิจกรรมฯ) จานวน 3 ชุด (ฉบับจริง ส่ง
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. และสาเนาเก็บไว้
ณ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. และ กลุ่ม
องค์กรสตรี)
(2) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี นาหลักฐานการ
ชาระคืนเงินที่ได้จากธนาคาร สาเนาส่งให้
สานักงานเลขานุการ อกส.อ. / อกส.จ.
ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
ทาการตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีของเงิน
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ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
หลั ก ฐานการเงิน ส่ งให้ ส านั ก งานเลขานุ การ
อกส.จ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สาหรับ
ออกหลักฐานการรับเงิน
(5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกการชาระคืน
ในระบ SARA ออกใบเสร็ จรับเงิ นของกองทุ น
พัฒ นาบทบาทสตรี /ใบแจ้งหนี้ในระบบ SARA
จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ทะเบียนคุมเงิน
ฝากธนาคาร ทะเบี ย นคุ มเงิ นทุ นหมุ นเวี ยน
งบทดลอง สรุปผลการชาระคืนเงิน
การรับเงินในแต่ละครั้งให้ สานักงานพัฒนา
ชุ ม ชนจั ง หวั ด /สกส. ออกใบเสร็ จ รับ เงิ น ของ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก
กรณี มี ลู ก หนี้ ผิ ด นั ด ให้ อ อกใบแจ้ ง หนี้ ใน
ระบบ SARA เพื่อส่งให้สมำชิก
(6) ให้สานักงานพั ฒ นาชุมชนจังหวัด/สกส. โอน
เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการคื น เงิ น ทุ ก ประเภท ได้ แ ก่
เงิ น ต้ น ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ เบี้ ย ปรั บ ของสมาชิ ก
คืนเข้าบัญชีเงินฝากคลังกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กรมการพัฒนาชุมชน ทุกสิ้นเดือน
(7) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. นาเงินฝากคลัง
ทาทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รายงานการรับ-จ่าย
เงิ นกองทุ น อกส.จ. ทราบ และส่ งใบเสร็ จรับเงิ น
ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. เพื่อส่งมอบให้
สมาชิ ก ผู้ กู้ ห ลั ก ส าหรั บ กรุ ง เทพมหานคร
ให้ สกส. ส่ ง ใบเสร็จ รับ เงิน ให้ ส มาชิ ก โดยตรง
กรณี มี ลู กหนี้ ผิ ด นั ด ให้ ส่ งใบแจ้ งหนี้ ให้ ถึ ง
สมำชิกโดยตรงและผ่านสานักงานเลขานุการ อกส.อ.
(8) สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้สมาชิกส่งผ่านคณะทางานขับเคลื่อนฯตาบล/
เทศบาล/ อาสมัครกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
ฝากธนาคาร (statement) ในระบบ SARA
(3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกการ
ชาระคืนและการใช้จา่ ยเงินใน ระบบ SARA
ออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในระบบ SARA จัดทาทะเบียนคุมเงิน
ฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน งบทดลอง
สรุปผลการคืนเงิน
 การรั บ เงิ น ในแต่ ล ะครั้ ง ให้ ส านั ก งาน
พั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด ออกใบเสร็ จรั บเงิ นของ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
(ใบเสร็จรับเงินในระบบ SARA)
(4) ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด โอน
เงิน ที่ ได้ จ ากการคืน เงิน ของสมาชิ ก คื น เข้ า
บัญชีเงินฝากคลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ทุกสิ้นเดือน
(5) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ทาทะเบียน
คุมเงินฝากคลัง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุน
และออกใบเสร็จรับเงินในระบบ SARA
(6) สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
ส่งใบเสร็จรับเงินของกองทุนฯ ให้สมาชิก
(กรณีที่สมาชิกมีการ คืนเงิน)
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13. การติดตามและรายงานผล
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(1) ให้ ส มาชิ ก รายงานผลการปฏิ บั ติ งานและ
การรายงานการใช้ จ่ ายเงินที่ ได้ รับการสนั บสนุ น
จากกองทุ น ตามแนวทางที่ ส านั ก งานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีกาหนด โดย
1.1) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
ครั้งแรกภายใน 30 วันทาการ หลังจากได้รับ
เงินกองทุนฯ (เป็นภาพถ่ายกิจกรรม)
1.2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงิน (กส.3/2) สิ้นเดือนมีนาคม และเดือน
กันยายน ของทุกปีจนกว่าจะชาระคืนเงินหมด
และให้ สานั กงานเลขานุ การ อกส.จ. บั นทึ ก
ปิ ด โครงการในโปรแกรม SARA โดยส่ ง
รายงาน ข้อ 1.1) และ 1.2) ตามกาหนดให้
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตาบล/เทศบาล
(2) ให้ อกส.จ./อกส.อ. คณะทางานขับเคลื่อนฯ
แต่ละระดับ ติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแนวทางที่สานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกาหนด โดย
2.1) คณะทางานขับเคลื่อนฯตาบล/เทศบาล/
ดาเนินการ
(1) รวมรวมรายงานผลการดาเนินงาน
ของสมาชิก พร้อมภาพกิจกรรม ส่งสานักงาน
เลขานุการอกส.อ.ทุกเดือน (ที่สมำชิกในตำบล/
เทศบำลได้รับเงินกู้แต่ละรอบ)
(2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.3/2)

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(1) ให้สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
รายงานการใช้จ่ายเงินทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน ตามแนวทางที่สานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกาหนด ดังนี้
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยเงิน
(กส.3/1) ภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั สิ้นสุด
โครงการ ส่งสานักงานเลขานุการ อกส.อ.
กรณีที่ดำเนินกำรในภำพรวมจังหวัด
รำยงำนผลให้ สำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.
(2) ให้ อกส.จ. /อกส.อ. คณะทางานขับเคลื่อนฯ
แต่ละระดับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแนวทางที่ สกส. กาหนด ดังนี้
2.1) สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
รวบรวมรายงานผลการดาเนินงาน และสรุป
รายงานผลการปฏิบัตงิ านและ การใช้จ่ายเงิน
กองทุนฯ (กส.4/1) ส่งสานักงาน เลขานุการ อก
ส.จ. ภายใน 7 วันทาการ นับจากสมาชิกรายงาน
ผลให้ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. /อกส.จ.
แล้วแต่กรณี
2.2) สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
(กส.4/1) ในระบบ SARA ภายในวันที่ 25 ของ
เดือน เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี
และรายงานการเงิน ตามแบบทีก่ าหนดให้ สกส.
ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีของกองทุนฯ
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ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
ส่งสานักงาน เลขานุการ อกส.อ.ภายในวันที่ 10
ของเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี
2.2) สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
จัดทาแผน/ผลการติดตาม ส่งเสริม และ
สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีประจาปีงบประมาณ...ของอาเภอ สรุป
รายงานการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.4/2)
ส่งสานักงานเลขานุการ อกส.จ. ภายใน วันที่ 20
ของเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี
2.3) สานักงานเลขานุการ อกส.จ.
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช้
จ่ายเงินกองทุนฯ (กส.4/2)ในโปรแกรม SARA
ภายในวันที่ 25 ของเดือน เมษายน และเดือน
ตุลาคม ของทุกปี และรายงานการเงิน ตามแบบที่
กาหนดให้กรม ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และ
รายงานผล การปฏิบัตงิ านประจาปีของกองทุนฯ
รายไตรมาส ให้ อกส.จ. และ สกส. ตามกาหนด
2.4) สกส. สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน รายงานผลการดาเนินงานต่อ คกส
รายไตรมาส

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
รายไตรมาส ให้ อกส.จ./อกส.กทม. และ สกส.
2.3) สกส. สรุปภาพรวมผลการ
ดาเนินงานเงินอุดหนุนทัว่ ประเทศ รายงาน
ผลการดาเนินงานต่อ คกส. รายไตรมาส
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14. ข้อพึงระวัง
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
(1) เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว สมาชิกผู้กู้ +
ผู้กู้ร่วม ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกผู้กู้คนอื่นได้ให้
ถือว่าโครงการนี้ ยกเลิก และสามารถเสนอโครงการ
ใหม่ตามขั้นตอน
(2) สัญญาเงินกู้จะต้องออกจากระบบโปรแกรม
SARA เท่านั้น
(3) การทาสัญญาให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เดียวกันกับที่ได้รบั อนุมัติโครงการ และโดยสัญญา
นั้นจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/สกส. จึงจะโอนเงินเข้าบัญชี
สมาชิก ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (วันที่ใน
สัญญาเงินกู้ จะต้องตรงกับวันที่ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก)
(4) ในการทาสัญญาให้ติดอากรแสตมป์ (สองพันบาท
ต่ออากรแสตมป์หนึ่งบาท) ในสัญญากู้ฉบับจริง
โดยให้สมาชิกเป็นผู้จา่ ยเอง
(5) การชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา ให้ชาระ ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนตามงวดที่กาหนด หากพ้นกาหนด
จะต้องจ่ายเบี้ยปรับ ร้อยละ 7.5 ต่อปี (หากสมาชิก
ต้องการชาระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกาหนดให้แจ้ง
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ทราบ)
(6) การชาระคืนเงินกู้ต้องชาระผ่านระบบ Bill Payment
เท่านัน้ (ผ่านธนาคาร) ค่าบริการสมาชิกต้องเป็นผู้จา่ ยเอง
ให้สมาชิกเก็บหลักฐานการชาระคืนเงินกูไ้ ว้เพื่อ
ตรวจสอบและส่งสาเนาให้สานักงานเลขานุการ
อกส.จ. ทุกครั้ง
(7) ให้สานักงานเลขานุการ อกส.จ. มีการแจ้งยืนยัน
ลูกหนี้ทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี

ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(1) โครงการเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการได้ (คิดให้รอบคอบ
ก่อนขอรับการสนับสนุนโครงการ)
(2) การโอนเงินให้สมาชิก ก็ต่อเมื่อลงนามในสัญญา
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทเงินอุดหนุน (ที่ออกจากระบบโปรแกรม SARA)
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเท่านั้น
(3) หากไม่สามารถดาเนินงานตามโครงการได้ หรือมีเงิน
เหลือจ่าย ให้ส่งคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยระบบ
Bill Payment (ผ่านธนาคาร) เท่านัน้
(4) ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ฉบับจริง) ภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่สิ้นสุดโครงการ ให้สานักงานเลขานุการ
อกส.จ.
(5) รายงานผลและประเมินผลโครงการ ให้เป็นไปตามที่
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด
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15. เส้นทางการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แหล่งรำยได้ของกองทุน

เงินงบประมำณ

เงินหรือสินทรัพย์/ดอกผล/รำยได้จำกแหล่งอื่น

เงินฝำกคลังกรมกำรพัฒนำชุมชน
เงินฝำกคลังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส)
เบิก

ส่ งเงินเหลือจ่ าย+เงินกองทุน กทม.คืนฝากคลัง

สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (สกส.)

โอนขำยบิล

โอนขำยบิล

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดใน สพจ.

เงินฝำกคลังกองทุนฯ ใน สพจ.
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนคร

เงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียน
สกส. เปิดบ/ช เงินฝำกธนำคำร
(กรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.)
รองรับ Bill payment
กองทุนฯ กทม.
โอนเงิน

ชำระคืนเงิน
ผ่ำน Bill payment

สมำชิกเปิดบัญชีรอรับกำร
โอนเงินกู้/เงินขอรับกำร
สนับสนุนเงินกองทุน

ส่งเงินเหลือจ่ำย
คืนฝำกคลัง

เบิก

งบบริหำร
สกส.+กทม.
(ตำมแผนฯ)

งบบริหำร
กองทุนฯ
จังหวัด
(ตำมแผนฯ)

จ่ำย

เบิก
บ/ช
ธนำคำร
“บ/ช เงิน
สำรอง
สกส.”

บุคคลภำยใน
(ข้ำรำชกำร/
พนักงำน )

และบุคคล
ภำยนอก
(เจ้ำหนี้)

จ่ำย
บุคคล
ภำยใน
(ข้ำรำชกำร/
พนักงำน )

และบุคคล
ภำยนอก

ส่งเงินคืน
ฝำกคลัง

เบิก

เงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียน
สพจ. เปิดบ/ช เงินฝำกธนำคำร
(กรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.)
รองรับ Bill payment
กองทุนฯ จังหวัด
ชำระคืนเงิน
ผ่ำน Bill payment

โอนเงิน

สมำชิกเปิดบัญชีรอรับกำร
โอนเงินกู้/เงินขอรับกำร
สนับสนุนกองทุน

(เจ้ำหนี้)

จ่ำย
บุคคลภำยใน (ข้ำรำชกำร/พนักงำน)
และบุคคลภำยนอก (เจ้ำหนี้)
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