
 

 

 

 

 

คู่มือ 

การดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

 
 

 
 

 



 

คํานํา 

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วน           
ที่จะดําเนินการในปี  ๒๕๕๕  สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งน้ี  
รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพ่ือให้โอกาสสตรีในทุกพ้ืนที่ ทุก
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพ่ือสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  ในช้ันน้ี นายกรัฐมนตรี ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) เป็นประธานกรรมการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านอํานวยการ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวง ต่าง  ๆ  ที่ เ ก่ี ยวข้ อง  ไ ด้แ ก่  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง             
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามา
มีส่วนร่วมดําเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สตรี             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทํา “คู่มือการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี เล่มน้ี
ขึ้น โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือเป็นคู่มือสําหรบัการดําเนินการ  
ในเบ้ืองต้น ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของสมาชิกกองทุน และการรายงานผลการ
ดําเนินการ ทั้งน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  
 

       สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
               กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

 

        
 
 
 



 
สารบญั 

 
                หน้า 
คํานํา 
คู่มือการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

นโยบาย          ๑ 
วิสัยทัศน์         ๑ 
วัตถุประสงค์         ๑ 
การจัดสรรเงินกองทุน        ๒ 
สมาชิกกองทุน         ๒ 
การลงทะเบียนสมาชิกกองทุน       ๒ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน      ๓ 
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน       ๕ 
การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการกองทุน     ๖ 

 การบริหารเงินกองทุนและงบประมาณในการบริหาร         ๗ 
การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน               ๑๒ 
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุน              ๑๓ 

แผนภูมิการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                   ๑๔ 
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕           ๑๕ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
ส่วนราชการที่ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี            ๑๘  
                                       
   
 

 

 
 

 
 
 



คู่มือ 
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

------------------ 
 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันน้ี  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว     
การขาดโอกาสในสังคม ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และที่สําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย จึงต้องส่งเสริม
และพัฒนาอีกมาก ดังน้ัน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ เพ่ือสร้างสังคมเสมอภาค สร้างสรรค์ และสันติสุข โดยนําศักยภาพและความ
แตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหน่ึง ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการนํามาใช้
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง เพ่ือพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง สามารถช่วยนําพา
และร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย  

 สําหรับการดําเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจะทํางานร่วมกับองค์กรสตรี ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ เพ่ือให้โอกาสสตรีในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพ่ือสตรีทุกคน 
โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคล่ือนกองทุน เพ่ือให้สตรีทุกคน
ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 
 

 
“สร้างสรรค์พลังสตรี  ให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ”  
 
 

 
 (๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึง  
แหล่งทุนสําหรับการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี  
 (๒) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหา 
ของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรี      
ในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 
 (๓) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และแก้ไข
ปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 
 (๔) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร 

/การจัดสรร... 

นโยบาย 

วิสัยทัศน ์

วัตถุประสงค ์



-๒- 

 
                    
 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จะได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนน้ี ให้กับ 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยเฉล่ียจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
และหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนด  

 

 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะต้องเป็นสตรี หรือองค์กรสตรีที่มีการดําเนินงานและมีผลงาน
เก่ียวกับการพัฒนา การคุ้มครองช่วยเหลือสตรี ซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกกองทุน มี ๒ ประเภท ดังน้ี                   

        (๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นสตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุต้ังแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
และมีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนน้ัน ไม่น้อยกว่า    
หกเดือน   

       (๒) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ที่เป็นองค์กรสตรี มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วมในการ      
ทําประโยชน์แก่สังคม และมีที่ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบล หรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียน 
 

 
การรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมช้ีแจง

นโยบายและแนวทางการดําเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเริ่มเปิดการรับ
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกวัน  โดยไม่มีการปิดรับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ  สําหรับในช่วง
แรกที่จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ เพ่ือให้การจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการกําหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังน้ี  

ในช่วงแรกของการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีระดับตําบล จังหวัด และกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กําหนดให้มีการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกจังหวัดในทั่วประเทศ ต้ังแต่
วันที่ ๑๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินการ ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร  ให้สตรีที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีช่ือ – สกุล ปรากฏอยู่ชัดเจน และยื่นคําขอจด
ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ ณ สํานักงาน กศน. เขต ใน ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการตามข้อกําหนดของคณะอนุกรรมการดําเนินการเพ่ือ
จัดต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตําบลและจังหวัด 

 
/ส่วนภูมิภาค... 

การจัดสรรเงินกองทุน 

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

การลงทะเบียนสมาชิกกองทุน 



-๓- 
 

ส่วนภูมิภาค  ให้สตรีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกรอบของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีช่ือ – สกุล ปรากฏอยู่ชัดเจน และยื่นคําขอจดทะเบียนเป็น 
สมาชิกกองทุนฯ ณ กศน.ตําบล /กศน.อําเภอ โดย สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการตามข้อกําหนดของคณะอนุกรรมการดําเนินการเพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในระดับตําบลและระดับจังหวัด 

สําหรับกรณีขององค์กรสตรีที่มีการจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายอ่ืน ให้ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กร
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากองค์กร แสดงหนังสือการมอบอํานาจ และแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
ทะเบียนบ้าน ที่มี ช่ือ – สกุล ปรากฏอยู่ เพ่ือย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ  ณ สํานักงาน กศน. เขต ใน 
๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร  และ กศน.ตําบล /กศน.อําเภอ ในส่วนภูมิภาค 

ในช่วงภายหลังจากการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบล 
จังหวัด และกรุงเทพมหานครแล้ว สตรี หรือองค์กรสตรีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสนใจสมัคร 
สามารถติดต่อจดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี ได้โดยตรง ณ ที่ทําการของสํานักงานคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด หรือสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ที่ http://womenfund.thaigov.go.th  
                

 
๑. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล   

            คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกกองทุนฯ ในแต่ละ
หมู่บ้านหรือชุมชน เลือกกันเองหมู่บ้านหรือชุมชนละหน่ึงคน เป็นกรรมการ โดยจํานวนของคณะกรรมการฯ ตําบล 
ขึ้นอยู่กับจํานวนหมู่บ้านในตําบลน้ัน ซึ่งแต่ละตําบลอาจมีจํานวนคณะกรรมการไม่เท่ากัน และให้เลือกกันเอง เป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่หน่ึง คนที่สอง รวมทั้งเลือกกันเอง เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน ทั้งน้ี จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวนห้าคน ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดแต่งต้ังขึ้นจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรี 
นอกจากน้ี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อาจแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบล ตามความเหมาะสมได้  

 ๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
             คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีตําบลในแต่ละอําเภอ เลือกกันเองให้เหลืออําเภอละหน่ึงคน เป็นกรรมการ โดยจํานวนของคณะกรรมการฯ 
จังหวัด ขึ้นอยู่กับจํานวนอําเภอในจังหวัดน้ัน ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจมีจํานวนคณะกรรมการไม่เท่ากัน และให้เลือกกันเอง 
เป็นประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง  คนที่สอง  รวมทั้งเลือกกันเอง  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

/และ... 
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และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน ทั้งน้ี จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวนห้าคน ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติแต่งต้ังขึ้นจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรี 
นอกจากน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด โดยตําแหน่ง  

    ๓. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร   
            คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกกองทุน

ในกรุงเทพมหานคร สมัครเข้าเป็นกรรมการกองทุน และเลือกต้ังกันให้เหลือจํานวนสิบสองคน เป็นกรรมการ         
ต่อจากน้ัน เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่หน่ึง คนที่สอง กรรมการและเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน รวมทั้ง มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรี 
นอกจากน้ี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร อาจแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตามความเหมาะสมได้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร โดยตําแหน่ง  
คุณสมบัติของกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  (๑) เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
       (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนน้ัน
ไม่น้อยกว่าหกเดือน  
                 (๓) สมัครใจ มีเวลา มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือส่วนรวมในกิจกรรมของหมู่บ้าน
หรือชุมชน   
                 (๔) ไม่เคยถูกให้ออกจากคณะกรรมการกองทุน ด้วยมติของคณะกรรมการหรือมติของสมาชิก 
คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายอ่ืนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสตรี  
   (๓) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ  
   (๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
 

/การคัดเลือก... 
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      กรุงเทพมหานคร 
                 การคัดเลือกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเมื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
ดําเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดับชุมชนเรียบร้อย และจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ส่งมอบให้ 
สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เพ่ือดําเนินการประกาศรายช่ือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต ๑๒ 
เขต ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซด์ http://womenfund.thaigov.go.th  ในวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป และรับสมัครสมาชิกที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการกองทุนฯ ต่อจากน้ัน กําหนดให้สมาชิกกองทุนฯ ใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ัง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ พ้ืนที่ที่กําหนดในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี กําหนดให้มีผู้แทนของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ๗ กระทรวง ได้แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยไม่มีสิทธิในการออกเสียงหรือชักจูงให้มีการเลือกผู้หน่ึงผู้ใดได้ 

  ส่วนภูมิภาค การคัดเลือกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล ดําเนินการเมื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
ดําเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดับหมู่บ้านเรียบร้อย และจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ส่งมอบให้ 
นายอําเภอทุกอําเภอ เพ่ือประกาศรายนามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทําการคณะกรรมการหมู่บ้าน    
ทุกหมู่บ้าน ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซด์ http://womenfund.thaigov.go.th  เพ่ือ
ดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน ทําการจัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุน
ระดับหมู่บ้าน ๆ ละ ๑ คน เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทํา
การคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยผู้ที่ถูกเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ ต้องมีความสมัครใจ และต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน      
ที่ประชุม ณ เวลาน้ัน  

       ส่วนการคัดเลือกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบล ในเขตพ้ืนที่ที่เป็นเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา ให้ดําเนินการเมื่อศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดับหมู่บ้าน
เรียบร้อย และจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ส่งมอบให้ นายอําเภอทุกอําเภอ เพ่ือประกาศรายนามสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทําการของสํานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา  ในวันที่ ๒ มีนาคม 

/๒๕๕๕ ... 
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๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซด์ http://womenfund.thaigov.go.th  เพ่ือ
ดําเนินการร่วมกับสํานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา และรับสมัครสมาชิกที่สนใจสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตเทศบาล จํานวน ๑๐ คน ณ สํานักงานเทศบาล
เมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. และตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการกองทุนฯ ต่อจากน้ัน กําหนดให้สมาชิกกองทุนฯ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ในวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา โดยผู้ที่ถูกเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการ ต้องมีความสมัครใจ และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ณ เวลาน้ัน  

   ส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล รวมทั้งเขตเทศบาลเมือง เทศบาล
นคร และเทศบาลเมืองพัทยา ขึ้นเป็น คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มอบให้นายอําเภอ ดําเนินการ
จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุนในระดับอําเภอ ๆ ละ ๑ คน จากคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบล รวมท้ังเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา ในอําเภอน้ัน เข้าเป็น 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ พ้ืนที่ที่กําหนดในอําเภอ โดยผู้ที่ถูก
เสนอช่ือให้เป็นกรรมการ ต้องมีความสมัครใจ และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ณ เวลาน้ันด้วย  
                    ทั้งน้ี กําหนดให้มีผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ ๗ กระทรวง ที่ประจําอยู่ในจังหวัด ได้แก่ สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงหรือชักจูงให้มีการเลือกผู้หน่ึงผู้ใดได้ 
 
 
  ๑. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละระดับ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ในกรณี
กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการในระดับที่สูงกว่าแต่งต้ังกรรมการแทน โดยให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง  
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการใหม ่ระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน 
      ๒. การรับรองคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นรายบุคคล ในแต่ละระดับ กําหนดให้มี
การจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองในทุกปี หากมีกรณีที่ไม่ได้รับการรับรองจากท่ีประชุมในแต่ละปี หรือ
ลาออก หรือไม่สามารถทํางานได้ หรือเสยีชีวิต ให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือ และเลือกคณะกรรมการใหม่เพ่ิมเติม 
ตามจํานวนที่ขาดไป   
 

/๓. ผู้ที่ได้รับ... 
 

การดํารงตาํแหน่งของคณะกรรมการกองทุน
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                 ๓. ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือก และแต่งต้ังให้เป็น คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละระดับ 
และผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด มีข้อกําหนด คือ ไม่ให้เป็น  
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในนามบุคคลและองค์กร จนกว่าจะพ้นจากการดํารงตําแหน่ง 
ในคณะกรรมการฯ ก่อน 
  ๔. กรรมการในคณะกรรมการทุกคณะ จะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

    (๑) ตาย 
      (๒) ลาออก 

       (๓) คณะกรรมการหรือสมาชิกมีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่
สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
       (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕      
 

 
๑. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

       (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตท้องที่ตําบล 

       (๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 
       (๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุน 
       (๔) พิจารณาโครงการขององค์กรสตรีที่ย่ืนขอกู้ยืมเงิน หรือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
       (๕) สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนสมาชิก และองค์กรสตรี ที่ขึ้นทะเบียน 

รวมท้ังโครงการที่ได้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงินจากกองทุนในเขตท้องที่ตําบล เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัด 
พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด รวมทั้งเพ่ือรวบรวมรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการประเมินผล อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง 

        (๖) รายงานผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรค ในเขตท้องที่ตําบล เสนอต่อคณะกรรมการ      
กองทุนฯ จังหวัด อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง   

        (๗) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
           โดยบริหารเงินในส่วนของการบริหารงานในคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตําบล เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติกําหนด  

/๒. คณะกรรมการ... 

การบริหารเงินกองทุนและงบประมาณในการบรหิาร
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       ๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
         (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจาก

เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในจังหวัด 
       (๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากร และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

    (๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
          (๔) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

       (๕)  พิจารณาโครงการขององค์กรสตรีที่ย่ืนขอสนับสนุนเงินจากกองทุนในเขตพ้ืนที่จังหวัด             
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

       (๖)  จัดทําบัญชีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

       (๗)  สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกกองทุน และองค์กรสตรี ที่ขึ้น
ทะเบียน รวมท้ังโครงการที่ได้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงินจากกองทุนในเขตท้องที่จังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ
สนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง  

        (๘)  รายงานผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนในเขตท้องที่
จังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

       (๙)  ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 
       (๑๐)  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล และ

คณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหน่ึงอย่างใดที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
        (๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

      โดยบริหารงบประมาณในส่วนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับ
จังหวัด เพ่ือสนับสนุนโครงการตามท่ีได้รับการเสนอจากองค์กรต่าง ๆ ที่เสนอโดยตรง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติกําหนด  
     ๓. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

        (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ กรุงเทพมหานคร 

       (๒ )  จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากร และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 

/(๓) จัดหาทุน... 
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       (๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
       (๔)  พิจารณาโครงการขององค์กรสตรีที่ย่ืนขอสนับสนุนเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
       (๕)  จัดทําบัญชีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข    

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
            (๖)  สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกกองทุน และองค์กรสตรี ที่ขึ้น

ทะเบียน รวมทั้งโครงการที่ได้ย่ืนคําขอกู้ยืมเงินจากกองทุนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด (ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๔ (๕) มอบให้
คณะกรรมการประเมินผล ทําหน้าที่) อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง  

        (๗)  รายงานผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด (ในกรณีของกรุงเทพมหานคร 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๔ (๕) มอบให้คณะกรรมการประเมินผล ทําหน้าที่) อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

         (๘)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      โดยบริหารงบประมาณในส่วนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนโครงการตามท่ีได้รับการเสนอจากองค์กรต่าง ๆ ที่เสนอโดยตรง ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติกําหนด  
                 ๔. คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
                         (๑) เสนอแผนการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในจังหวัดต่อคณะกรรมการประเมินผล 
                         (๒) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 
                         (๓) รายงานผลการดําเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค รวมท้ังรายงานงบการเงินของกองทุนของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตําบล เสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินผล  อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง 
                         (๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

               โดยบริหารงบประมาณในส่วนของการบริหารงานในคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์      
ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติกําหนด 

 
/๕. คณะกรรมการ... 

 



-๑๐- 
 

                 ๕. คณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นภายใต้คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ จํานวนไม่เกินสิบคน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
      (๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและการจัดการกองทุน 
       (๒) ให้การสนับสนุน และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับด้านนโยบาย ประกาศ 
ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์การดําเนินการกองทุน 
      (๓) บริหารงานกองทุน และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนกองทุนในระดับต่าง ๆ 
รวมถึงรายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ 
      (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
     โดยบริหารงบประมาณในส่วนของการบริหารงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแห่งชาติกําหนด 
 ๖. คณะกรรมการประเมินผล เป็นคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นภายใต้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแห่งชาติ จํานวนไม่เกินสิบคน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
                   (๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผล 
      (๒) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
      (๓) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบล คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
      (๔)  เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกองทุนจากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดหรือเรียก
บุคคลใดมาช้ีแจง เพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผล 
      (๕)  กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
      (๖) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
       (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
                   โดยบริหารงบประมาณในส่วนของการบริหารงานในคณะกรรมการประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแห่งชาติกําหนด 

    ๗. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
                    (๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

/(๒) จัดหาเงิน... 
 



-๑๑- 
 

       (๒) จัดหาเงินทุนของกองทุน และกําหนดแนวทางการจัดสรรเงินให้แก่คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบล เพ่ือใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

      (๓) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

    (๔) รายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่าย  การบริหารกองทุน การดําเนินงาน และรายงานการเงินกองทุน
ต่อคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

           (๕) ออกระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
           (๖) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการติดตาม

และสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด  
           (๗) แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงัหวัด 

และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
           (๘) พิจารณาอนุมัติโครงการที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีตําบล  คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี 
โครงการดังกล่าวต้องอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของกองทุน 

     (๙) วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือ    
เป็นที่สุด 

       (๑๐) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานอย่างหน่ึงอย่างใดที่เก่ียวข้อง        
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

            (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
     โดยบริหารงบประมาณในส่วนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือกํากับการทํางาน และติดตาม/ตรวจสอบการใช้
เงินให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กําหนด และบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในส่วนที่คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนโครงการตามท่ีได้รับการเสนอจากองค์กรต่าง ๆ ที่เสนอโดยตรง 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
 ๘. สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
     ให้สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  อยู่ในสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
/(๒) ปฏิบัติงาน... 

 



-๑๒- 
 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหารกองทุน  และคณะกรรมการ 

ประเมนิผล  ตลอดจนที่ปรกึษา  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน 
(๓) ศึกษา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน 
(๔) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดต้ังกองทุน นโยบาย  

และแนวทางการดําเนินงานกองทุน 
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรต่าง ๆ     

ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังกองทุนและบริหารกองทุน 
(๖) จัดให้มหีรือสนับสนุนให้มีการประชุมช้ีแจง และฝกึอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานกองทุน 
(๗) รวบรวมและจัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับสมาชิกและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทนุ

ในทุกจังหวัด  เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่กรรมการมอบหมาย 

  
 
 
 
        สมาชิก และองค์กรสตรีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
                 (๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทํางาน หรือสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ในท้องที่ที่จะย่ืนคําขอ     
ไม่น้อยกว่าหกเดือน 
                 (๒) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เก่ียวกับการ
ช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 

   (๓)  ดําเนินงานและมีผลงานเก่ียวกับการทํางานหรือฝึกอาชีพ การพัฒนา การช่วยเหลือ คุ้มครอง
และพิทักษ์สทิธิสตรี หรือมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เก่ียวข้องกับสตรี 

  (๔)  ไม่ดําเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
        สําหรับลักษณะโครงการท่ีจะได้รับการพิจารณา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  โครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน ซึ่งมี

ผลต่อการทํางานการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน หรือการสร้างรายได้เป็นสําคัญ 
   (๒)  โครงการท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี องค์กรสตรี หรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพสตรี 

และเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ     
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ตลอดจนการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมติิ  

 
/(๓) โครงการ... 

การขอรับเงินสนับสนนุจากกองทุน



-๑๓- 
 

   (๓)  โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาสตรีของ
องค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 

    (๔)  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือ  
แหล่งทุนอ่ืน ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

    การขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรสตรี 
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากองค์กรสตรี ย่ืนคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด โดย องค์กรสตรีที่ต้ังอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ส่วนองค์กรสตรี ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน (นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร) ให้ย่ืน    
คําขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด หรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทตําบล แล้วแต่
กรณี  

    ทั้งน้ี องค์กรสตรีที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการท่ีได้ย่ืนขอรับเงินอุดหนุน และจะนําเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปใช้จ่ายในกิจกรรมนอกเหนือจาก
แผนงาน โครงการ หรือจะไปดําเนินงานนอกเขตพ้ืนที่ที่ต้ังขององค์กรสตรีน้ันมิได้ 
   

 

    เมื่อองค์กรสตรีดําเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จแล้ว  หากมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่  
ให้คืนเงินน้ันภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จหรือจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมแผนงานโครงการเพ่ือดําเนินงาน
ตามจํานวนเงินที่เหลืออยู่น้ันก็ได้  เว้นแต่โครงการที่เป็นการกู้ยืม  ให้คืนเงินต้น  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  รวมทั้ง ให้องค์กรสตรีรายงานผลการปฏิบัติงาน  และรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจาก
กองทุนฯ ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม  และวันสิ้น
เดือนกันยายนของทุกปี  เว้นแต่แผนงานโครงการ มีระยะเวลาดําเนินการไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้รายงานภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันเสร็จสิ้นแผนงาน โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล แล้วแต่
กรณี โดยจัดส่งรายงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

  
------------------------------------ 

 
 
 

การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุน



-๑๔- 
 

        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

เงินทุนหมุนเวียน 
 

เงินพัฒนาศักยภาพ
และเครือข่าย 

เงินส่งเสริมการจัดกิจกรรม
และแก้ไขปัญหา  

สมาชิกสมทบ 
ด้วยการออม 

เงินงบประมาณ
จากภาษีพเิศษ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําป ี

สํานักงานกองทนุ 
พัฒนาบทบาทสตรี

แห่งชาต ิ

ติดตามแก้ไขปญัหา

ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการพัฒนา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ระดับจังหวัด

กํากับตดิตามและ
สนับสนุน 

การดําเนินงาน 
ในแต่ละจังหวดั

คณะกรรมการ 
กองทุนฯ ระดับตําบล 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ ระดับจังหวดั 

คณะกรรมการ
กองทนฯ ระดับจังหวดั

แผนภูมิการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

คณะกรรมการบริหารกองทนุ คณะกรรมการประเมินผล



-๑๕- 
(สําเนา) 



-๑๖- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

ส่วนราชการท่ีร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  
     
     สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
      
     สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   กรมการปกครอง 
   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                 

                       กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
    สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
 
     สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
   
  สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 
 
  สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 


