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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรีโดยการจัดตั้ง  “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  เพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน  การพัฒนาอาชีพ  การสร้างโอกาสในการทํางานและสร้าง
รายได้  การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี  การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นําสตรี  การรณรงค์
ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ  การเฝ้าระวังดูแลปัญหา  และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี   
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ให้แก่สตรี  โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย 

เพื่อให้การบริหารและดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนให้มีการบูรณาการ 
กับบทบาท  ภารกิจ  และหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
“จังหวัด”  หมายความว่า  จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้กับให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ   

หรือข้อกําหนดเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ระเบียบ  ประกาศ  และข้อกําหนดนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคบัได้ 
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หมวด  ๑ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 

 

ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง  เรียกว่า  “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  ในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต่ําหรือปลอดดอกเบ้ีย  ในการสร้างโอกาสให้สตรี
เข้าถึงแหล่งทุนสําหรับการลงทุน  เพื่อพัฒนาอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  หรือสําหรับการส่งเสริม 
และพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ  หรือสวัสดิการให้แก่สตรี 

(๒) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี  การเฝ้าระวังและดูแล
ปัญหาของสตรี  ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ  การรณรงค์ให้สังคม
เข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ  และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 

(๓) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี  
การแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ  การสร้างภาวะผู้นํา  การพัฒนาองค์ความรู้  คุณภาพชีวิต  รวมทั้ง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 

(๔) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ  ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินสนับสนุนอ่ืน ๆ  ที่รัฐบาลจัดสรรให้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๕) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศ 
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอ่ืน 
ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน 

หมวด  ๒ 
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 

 

ข้อ ๘ สมาชิกมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา  ได้แก่  สตรีผู้มีสัญชาติไทยซ่ึงมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

และมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขอขึ้นทะเบียน
ไม่น้อยกว่าหกเดือน  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้ 
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(๒) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี  ได้แก่  มูลนิธิหรือสมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลหรือจังหวัด 
ที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน  ที่ได้ดําเนินงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความรับผิดชอบ  
เสียสละ  หรือมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์แก่สังคมเก่ียวกับการทํางาน  การฝึกอาชีพ  การพัฒนา 
การช่วยเหลือ  หรือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ บุคคลใดที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก  ให้ยื่นคําขอ  ณ  ที่ทําการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
และการพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๐ การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาต ิ

 

 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “คกส.”  
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นรองประธาน

กรรมการ  คนที่สอง 
(๔) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สาม 
(๕) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่ส่ี 
(๖) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบคน  ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ผู้อํานวยการสาํนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นกรรมการ 

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนยี่สิบคน  ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจาก 
 (ก) ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กรสตรี  โดยกระจายตามภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  

จํานวนสิบห้าคน 
 (ข) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรี  

จํานวนห้าคน 
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การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๗)  (ก)  และ  (ข)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ประธานกรรมการกําหนด 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติและผู้อํานวยการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  และให้มีอํานาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ 
ข้อ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่ากระทําผิดอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  หรือตามกฎหมายอ่ืนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และสวัสดิภาพของสตรี 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
ข้อ ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทน  โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวัน 

ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อ  ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๒ 
ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 



  หน้า   ๘ 
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ในการประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนตามลําดับ
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  มาตรการ  แผนงาน  และแนวทางในการบริหารกองทุน 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) จัดหาเงินทุนของกองทุน  และกําหนดแนวทางการจัดสรรเงินให้แก่คณะกรรมการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  เพื่อใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๓) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบ  ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๔) รายงานผลเก่ียวกับการใช้จ่าย  การบริหาร  การดําเนินงาน  และรายงานการเงิน 
ของกองทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๕) ออกระเบียบที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 

(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน  คณะกรรมการประเมินผล  และคณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด 

(๗) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจัีงหวดั  
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

(๘) พิจารณาและอนุ มัติ จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวต้องอยู่ภายใน
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๙) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ให้ถือเป็นที่สุด 

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่เก่ียวข้อง 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ ๑๗ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติอยู่ในสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหารกองทุน  และคณะกรรมการ

ประเมินผล  ตลอดจนที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน 
(๓) ศึกษา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน 
(๔) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดตั้งกองทุน  

นโยบาย  และแนวทางในการดําเนินงานของกองทุน 
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนและบริหารกองทุน 
(๖) จัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานของกองทุน 
(๗) รวบรวมและจัดทําทะเบียนกลางเก่ียวกับสมาชิกและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

จากกองทุนในทุกจังหวัด  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหารกองทุน  และคณะกรรมการประเมินผล  

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด 
ที่ปรึ กษา   คณะอนุกรรมการ   และคณะทํ างาน   อาจได้ รับ เ บ้ียประชุมหรื อค่าตอบแทน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  โดยเบิกจ่ายจากเงินของกองทุน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  คณะกรรมการอาจมีคํ าส่ัง 
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หรืออาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้าง 
ของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานได้  โดยถือว่า
เป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  และจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา  บางเวลา   
หรือนอกเวลาก็ได้  อีกทั้งอาจกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

 

 

ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบด้วย  กรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง  
จํานวนไม่เกินสิบคน 
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การแต่งตั้ งกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๑ ให้นําความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนโดยอนโุลม 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและการจัดการกองทุน 
(๒) ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย  ประกาศ  

ข้อกําหนด  หรือหลักเกณฑ์การดําเนินการกองทุน 
(๓) บริหารงานกองทุนและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนในระดับต่าง ๆ  

รวมถึงรายงานสถานะการเงนิและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการประเมินผล 

 

 

ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย  กรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง  
จํานวนไม่เกินสิบคน 

การแต่งตั้ งกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๔ ให้นําความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการ
ประเมินผลโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผล 
(๒) ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีจังหวัด  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบล  คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการ 
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(๔) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกองทุนจากหน่วยงานหรือบุคคลใดหรือเรียก
บุคคลใดมาชี้แจง  เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผล 

(๕) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวดั 

และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
 

 

ข้อ ๒๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ซ่ึงบุคคลตาม  (๒)  และ  (๓)  เลือกกันเอง  เป็นประธานกรรมการ  และรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่งและคนที่สอง 
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  ซ่ึงเลือกกันเองให้เหลืออําเภอละ

หนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน  ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรี  เป็นกรรมการ 
การเลือกกรรมการตาม  (๒)  และการคัดเลือกกรรมการตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
ให้กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลือกกันเอง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดโดยตําแหน่ง   
ข้อ ๒๗ ให้นําความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรจัีงหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่
จังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
(๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด 
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(๔) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตํ าบล 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

(๕) พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

(๖) จัดทําบัญชีของกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด  ตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนกําหนด 

(๗) สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนสมาชิก  รวมทั้งโครงการที่ได้ยื่นคําขอ
กู้ยืมเงินจากกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด  เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด  
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

(๘) รายงานผลการดําเนินงาน  ปัญหา  และอุปสรรค  รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุน 
ในเขตพื้นที่จังหวัด  เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๙) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 
(๑๐) แต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 

และคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ซ่ึงบุคคลตาม  (๒)  และ  (๓)  เลือกกันเอง  เป็นประธานกรรมการ  และรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่งและคนที่สอง 
(๒) ผู้แทนซ่ึงสมาชิกในกรุงเทพมหานครเลือกกันเอง  จํานวนสิบสองคน  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน  ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ   

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรี  เป็นกรรมการ 
การเลือกกรรมการตาม  (๒)  และการคัดเลือกกรรมการตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
ให้กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเลือกกันเอง  เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ  และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานครโดยตําแหน่ง 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ ๓๐ ให้นําความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๒๘  มาใช้บังคับกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุม  และอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 
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หมวด  ๗ 
คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด 

 

 

ข้อ ๓๑ ให้มีคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด  ประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน  ผู้แทนจากภาคราชการ  ภาคเอกชน  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ในเขตพื้นที่
จังหวัด  ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนสิบห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน 

การแต่งตั้ งกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๓๒ ให้นําความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม  วาระการดาํรงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนจังหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแผนการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดต่อคณะกรรมการ

ประเมินผล 
(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีําบล 
(๓) รายงานผลการดําเนินงาน  ปัญหา  และอุปสรรค  รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุน 

ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  
เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๘ 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 

 

 

ข้อ ๓๔ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ซ่ึงบุคคลตาม  (๒)  และ  (๓)  เลือกกันเอง  เป็นประธานกรรมการ  และรองประธานกรรมการ  

คนที่หนึ่ง  และคนที่สอง 
(๒) ผู้แทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนซ่ึงเลือกกันเอง  หมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งคน  

เป็นกรรมการ 
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(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน  ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรีเป็นกรรมการ 

การเลือกกรรมการตาม  (๒)  และการคัดเลือกกรรมการตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

ให้กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลเลือกกันเอง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบลตามความเหมาะสมได้ 

ข้อ ๓๕ ให้นําความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม  การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุม  ของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๖ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ตําบล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตท้องที่ตําบล 

(๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาํบล 
(๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุน 
(๔) พิจารณาโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน  หรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน   

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
(๕) สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนสมาชิก  รวมทั้งโครงการที่ได้ยื่น 

คําขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในเขตท้องที่ตําบล  เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท 
สตรีจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

(๖) รายงานผลการดําเนินการ  ปัญหา  และอุปสรรค  รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุน 
ในเขตท้องที่ตําบล  เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๙ 
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

 

 

ข้อ ๓๗ ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกตามข้อ  ๘  (๑)  ซ่ึงมีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปหรือเป็นสมาชิกตามข้อ  ๘  (๒) 



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่  หรือสถานที่ทํางาน  หรือสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคําขอ
ไม่น้อยกว่าหกเดือน 

(๓) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา  หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เก่ียวกับ 
การช่วยเหลือ  คุ้มครอง  และพิทักษ์สิทธิสตรี 

(๔) ดําเนินงานและมีผลงานเก่ียวกับการทํางานหรือฝึกอาชีพ  การพัฒนา  การช่วยเหลือ  
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  หรือมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เก่ียวข้องกับสตรี 

(๕) ไม่ดําเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ข้อ ๓๘ โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) โครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน  จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน  

ซ่ึงมีผลต่อการทํางานการพัฒนาอาชีพ  การสร้างงาน  หรือการสร้างรายได้เป็นสําคัญ 
(๒) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี  องค์กรสตรี  หรือชุมชนในการพัฒนา

ศักยภาพสตรี  และเครือข่ายสตรี  การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี  การช่วยเหลือเยียวยาสตรี 
ที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  ตลอดจนการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจ
ปัญหาสตรีในทุกมิติ 

(๓) เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาสตรี
ขององค์กรต่าง ๆ  การสร้างภาวะผู้นํา  การพัฒนาองค์ความรู้  คุณภาพชีวิต  การสร้างสวัสดิภาพ 
หรือสวัสดิการให้แก่สตรี  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 

โครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอ่ืน  
เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

ข้อ ๓๙ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ให้ตัวแทนสมาชิกตามข้อ  ๘  (๑)  ซ่ึงรวมตัวกัน
ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  หรือให้ผู้มีอํานาจทําการแทนหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากสมาชิกตามข้อ  ๘  (๒)   
ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  หากสมาชิกมีที่อยู่หรือที่ตั้งในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอ
ต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  ส่วนสมาชิกที่มีที่อยู่หรือที่ตั้งในเขตท้องที่อ่ืน  
ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรอืคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบล  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๐ สมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน  ต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้ยื่นขอรับเงินสนับสนุน  และจะนําเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้จ่ายในกิจกรรมนอกเหนือจาก
แผนงานโครงการ  หรือจะไปดําเนินงานนอกเขตพื้นที่ตั้งหรือที่อยู่ของสมาชิกนั้นมิได้ 

เม่ือสมาชิกดําเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จแล้ว  หากมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่  
ให้คืนเงินนั้นภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ  หรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนงานโครงการ
เพื่อดําเนินการตามจํานวนเงินที่เหลืออยู่นั้นก็ได้  เว้นแต่โครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน  ให้คืนเงินต้น 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๔๑ ให้สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน  ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม
และวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  เว้นแต่แผนงานโครงการมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
ให้รายงานภายในสามสิบวัน  นับแต่วันเสร็จส้ินแผนงานโครงการ 

การรายงานผลตามวรรคหนึ่ง  ให้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  หรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  
แล้วแต่กรณี  โดยจัดส่งรายงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

หมวด  ๑๐ 
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ข้อ ๔๒ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  
หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ชื่อ  “บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  เพื่อฝากเงินกองทุนตามข้อ  ๖  
ที่ได้รับทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงนิฝาก 

ข้อ ๔๓ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน  กรณีที่ มีความจําเป็นสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีสามารถเปิดบัญชี  เงินฝากไว้  ณ  ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ  ๔๒  เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  และแผนงานประจําปี  หรือภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๔๔ เงินที่ ได้ รับตามข้อ  ๔๒  ในส่วนกลาง  ให้นําส่ง เข้ าบัญชีกองทุนซ่ึงเปิดไว้ 
ที่กรมบัญชีกลาง  ในส่วนภูมิภาคให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนซ่ึงเปิดไว้ที่สํานักงานคลังจังหวัด  หรือที่ฝากไว้
ตามข้อ  ๔๓  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน  หากได้รับเงินในวันเดียวเกินกว่าหนึ่งหม่ืนบาท  
ให้นําฝากในวันรุ่งขึ้นนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

ข้อ ๔๕ การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามลักษณะโครงการ
ตามข้อ  ๓๘  รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุน 

ขอ้ ๔๖ ให้ผู้อํานวยการหรือผู้ซ่ึงผู้อํานวยการมอบหมายสั่งจ่ายเงินจากกองทุนหลังจากได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว 

ข้อ ๔๗ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินการนําส่ง  
การพัสดุ  หรือการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม  หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของราชการได้ให้ทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

หมวด  ๑๑ 
การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 

 

ข้อ ๔๘ ให้สํานักงานจัดทําบัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง  ตามมาตรฐานการจัดทํา
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด  การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้ง  โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปี
บัญชี  และให้จัดทํางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ให้ความเห็นชอบก่อน  เพื่อส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน   
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีและเม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว  ให้ส่งสําเนางบการเงิน
ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง  และสํานักงบประมาณ  เพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๔๙ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทํารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
เสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน  ให้สํานักงานจัดส่ง
ข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๕๑ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับทําหน้าที่
คณะกรรมการตามระเบียบนี้  จนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในการประชุม
ครั้งแรก  ซ่ึงต้องไม่เกินสามร้อยวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๕๒ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มีระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังที่ออกตามความ
ในระเบียบนี้ใช้บังคับ  ซ่ึงต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 


