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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรีโดยการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็น
แหล่งเงิน ทุน หมุน เวียนสําหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทํางานและสร้าง
รายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นําสตรี การรณรงค์
ให้สัง คมเข้า ใจปัญ หาสตรีใ นทุก มิต ิ การเฝ้า ระวัง ดูแ ลปัญ หา และการช่ว ยเหลือ เยีย วยาสตรี
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ให้แก่สตรี โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย
เพื่อให้การบริหารและดําเนินงานของกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีเป็น ไปด้วยความเรีย บร้อย
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนให้มีการบูรณาการ
กับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโ ดยความเห็นชอบ
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 ให้น ายกรัฐ มนตรี รักษาการตามระเบีย บนี้ กับให้มี อํา นาจออกระเบี ย บ ประกาศ
หรือข้อกําหนดเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนดนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี” ในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น แหล่งเงิน ทุน หมุน เวียนดอกเบี้ย ต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรี
เข้าถึงแหล่งทุนสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสําหรับการส่งเสริม
และพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
(๒) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแ ล
ปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคม
เข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
(๓) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
การแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้ง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
(๔) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินสนับสนุนอื่น ๆ ที่รัฐบาลจัดสรรให้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๕) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน
หมวด ๒
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๘ สมาชิกมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ สตรีผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขอขึ้นทะเบียน
ไม่น้อยกว่าหกเดือน และได้ข้นึ ทะเบียนเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้
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(๒) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลหรือจังหวัด
ที่ขอขึ้น ทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน ที่ได้ดําเนินงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความรับผิด ชอบ
เสีย สละ หรือมีส่ว นร่ว มในการทําประโยชน์แ ก่สังคมเกี่ยวกับการทํางาน การฝึกอาชีพ การพัฒ นา
การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ บุ ค คลใดที่ ป ระสงค์ จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น สมาชิ ก ให้ ยื่ น คํ า ขอ ณ ที่ ทํ า การ
ที่คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ข อขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
และการพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๐ การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
ข้อ ๑๑ ให้มีค ณะกรรมการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีแ ห่งชาติ เรีย กโดยย่อว่า “คกส.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น รองประธาน
กรรมการ คนที่สอง
(๔) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สาม
(๕) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สี่
(๖) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นกรรมการ
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนยี่สิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก
(ก) ผู้แ ทนสมาชิกประเภทองค์กรสตรี โดยกระจายตามภูมิภาคและกรุง เทพมหานคร
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) ไม่ เ คยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระทํ า ผิ ด อาญาในความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายอื่น ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสวัสดิภาพของสตรี
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ข้อ ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อ ครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยัง มิไ ด้แ ต่ง ตั้งกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ขึ้น ใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อ ๑๓ กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิพ้น จาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมี มติใ ห้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อ มเสี ย บกพร่ องหรื อไม่ สุจริ ต
ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒
ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการเป็น ประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนตามลําดับ
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
การวินิจฉั ย ชี้ข าดของที่ประชุม ให้ถือเสีย งข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสีย งหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) จัดหาเงินทุนของกองทุน และกําหนดแนวทางการจัดสรรเงินให้แก่คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล เพื่อใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๓) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) รายงานผลเกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ าย การบริ ห าร การดํ า เนิน งาน และรายงานการเงิ น
ของกองทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๕) ออกระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกองทุน
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด
(๗) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัด
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
(๘) พิ จ ารณาและอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการที่ อ ยู่ น อกเหนื อ อํ า นาจหน้ า ที่
ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ภายใน
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๙) วินิจฉัยชี้ข าดปัญ หาที่เกิด จากการปฏิบัติต ามระเบีย บนี้ คําวินิจฉัย ของคณะกรรมการ
ให้ถือเป็นที่สุด
(๑๐) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติง านอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ย วข้อง
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หน้า ๙
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๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อ ๑๗ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติอยู่ในสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
(๒) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการ
ประเมินผล ตลอดจนที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุน
(๔) เป็น ศูน ย์ก ลางเผยแพร่แ ละประชาสั มพั น ธ์ ให้ ประชาชนได้ท ราบถึ งการจัด ตั้ง กองทุ น
นโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานของกองทุน
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนและบริหารกองทุน
(๖) จัด ให้ มี หรื อ สนั บสนุ น ให้ มีก ารประชุ มชี้ แ จงและฝึก อบรมบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ องกั บการ
ดําเนินงานของกองทุน
(๗) รวบรวมและจั ด ทํ าทะเบี ย นกลางเกี่ ย วกั บสมาชิ กและโครงการที่ไ ด้รั บ การสนั บสนุ น
จากกองทุนในทุกจังหวัด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริห ารกองทุน และคณะกรรมการประเมิ น ผล
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด
ที่ ป รึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งาน อาจได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม หรื อ ค่ า ตอบแทน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ โดยเบิกจ่ายจากเงินของกองทุน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของสํ า นั ก งาน คณะกรรมการอาจมี คํ า สั่ ง
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรืออาจขอให้ค ณะรัฐมนตรีมีมติให้พ นักงานหรือลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานได้ โดยถือว่า
เป็ น การปฏิ บั ติ ร าชการหรือ ปฏิ บั ติง านตามปกติ และจะให้ ไ ปช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลา บางเวลา
หรือนอกเวลาก็ได้ อีกทั้งอาจกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย กรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จํานวนไม่เกินสิบคน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง
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การแต่ ง ตั้ ง กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๑ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและการจัดการกองทุน
(๒) ให้ ก ารสนั บ สนุ น และข้ อ เสนอแนะแก่ ค ณะกรรมการเกี่ ย วกั บ นโยบาย ประกาศ
ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์การดําเนินการกองทุน
(๓) บริหารงานกองทุนและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนกองทุน ในระดับต่าง ๆ
รวมถึงรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามระเบีย บ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่ค ณะกรรมการ
มอบหมาย
หมวด ๕
คณะกรรมการประเมินผล
ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้ว ย กรรมการซึ่ง คณะกรรมการแต่งตั้ง
จํานวนไม่เกินสิบคน
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
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) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบล คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง
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(๔) เรีย กเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ย วข้องกับกองทุน จากหน่วยงานหรือบุคคลใดหรือเรีย ก
บุคคลใดมาชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผล
(๕) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามระเบีย บ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
หมวด ๖
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๒๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งและคนที่สอง
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ซึ่งเลือกกันเองให้เหลืออําเภอละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ จํานวนห้า คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง จากผู้ มีค วามรู้ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกรรมการ
การเลือกกรรมการตาม (๒) และการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ให้กรรมการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี จังหวัด เลือกกัน เอง เป็น กรรมการและเลขานุการ
และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดโดยตําแหน่ง
ข้อ ๒๗ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัด มีอํ านาจหน้า ที่ภายในเขตพื้น ที่
จังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้ง ตรวจสอบ กํากับ ดูแ ล และจัด สรรรายได้หรือผลประโยชน์
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
(๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด
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(๔) พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กองทุ น ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บล
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
(๕) พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน โครงการของสมาชิกที่ยื่น ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
(๖) จัดทําบัญชีของกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนกําหนด
(๗) สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิก รวมทั้งโครงการที่ได้ยื่นคําขอ
กู้ยืมเงินจากกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๘) รายงานผลการดําเนิน งาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งรายงานการเงิน ของกองทุน
ในเขตพื้นที่จังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
(๑๐) แต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บล
และคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งและคนที่สอง
(๒) ผู้แทนซึ่งสมาชิกในกรุงเทพมหานครเลือกกันเอง จํานวนสิบสองคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ จํานวนห้า คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง จากผู้ มีค วามรู้ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกรรมการ
การเลือกกรรมการตาม (๒) และการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ให้ ก รรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานครเลื อ กกั น เอง เป็ น กรรมการ
และเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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 ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตามและสนับ สนุ น การดํา เนิ น งานจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้แทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่
จังหวัด ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนสิบห้าคน เป็นกรรมการ
ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๒ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดต่อคณะกรรมการ
ประเมินผล
(๒) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
(๓) รายงานผลการดําเนิน งาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งรายงานการเงิน ของกองทุน
ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามระเบีย บ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่ค ณะกรรมการ
มอบหมาย
หมวด ๘
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
ข้อ ๓๔ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ประกอบด้วย
(๑) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง และคนที่สอง
(๒) ผู้แ ทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งเลือกกันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
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(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรีเป็นกรรมการ
การเลือกกรรมการตาม (๒) และการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ให้ กรรมการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ตํา บลเลือ กกัน เอง เป็ น กรรมการและเลขานุก าร
และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
คณะกรรมการกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบลตามความเหมาะสมได้
ข้อ ๓๕ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุม ของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลโดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ตําบล
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้ง ตรวจสอบ กํากับ ดูแ ล และจัด สรรรายได้หรือผลประโยชน์
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตท้องที่ตําบล
(๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาํ บล
(๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุน
(๔) พิจารณาโครงการของสมาชิก ที่ยื่ น ขอกู้ ยืม เงิ น หรือ ขอรับ การสนับ สนุ น จากกองทุ น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
(๕) สํารวจและจัด ทําข้อ มูลรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บจํา นวนสมาชิ ก รวมทั้ง โครงการที่ ได้ยื่ น
คําขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในเขตท้องที่ตําบล เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน พัฒ นาบทบาท
สตรีจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) รายงานผลการดําเนิน การ ปัญ หา และอุปสรรค รวมทั้ง รายงานการเงิน ของกองทุน
ในเขตท้องที่ตําบล เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๙
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ข้อ ๓๗ ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกตามข้อ ๘ (๑) ซึ่งมีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปหรือเป็นสมาชิกตามข้อ ๘ (๒)
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(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทํางาน หรือสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคําขอ
ไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๓) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิสตรี
(๔) ดําเนินงานและมีผลงานเกี่ย วกับการทํางานหรือฝึกอาชีพ การพัฒ นา การช่ว ยเหลือ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี หรือมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสตรี
(๕) ไม่ดําเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข้อ ๓๘ โครงการที่ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน
ซึ่งมีผลต่อการทํางานการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน หรือการสร้างรายได้เป็นสําคัญ
(๒) เป็น โครงการที่ส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มของสตรี องค์กรสตรี หรือชุมชนในการพัฒ นา
ศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวัง และดูแลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรี
ที่ประสบปัญ หาในทุกรูปแบบ การคุ้มครองและพิทักษ์สิท ธิสตรี ตลอดจนการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจ
ปัญหาสตรีในทุกมิติ
(๓) เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาสตรี
ขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒ นาองค์ค วามรู้ คุณ ภาพชีวิต การสร้างสวัสดิภาพ
หรือสวัสดิการให้แก่สตรี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
โครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น
เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ข้อ ๓๙ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ให้ตัวแทนสมาชิกตามข้อ ๘ (๑) ซึ่งรวมตัวกัน
ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือให้ผู้มีอํานาจทําการแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาชิกตามข้อ ๘ (๒)
ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง หากสมาชิกมีที่อยู่หรือที่ตั้งในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ
ต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ส่วนสมาชิกที่มีที่อยู่หรือที่ตั้งในเขตท้องที่อื่น
ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๐ สมาชิก ที่ได้ รับ เงิน สนั บสนุ น จากกองทุน ต้ องดํ าเนิน งานให้เ ป็น ไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้ยื่นขอรับเงินสนับสนุน และจะนําเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้จ่ายในกิจกรรมนอกเหนือจาก
แผนงานโครงการ หรือจะไปดําเนินงานนอกเขตพื้นที่ตั้งหรือที่อยู่ของสมาชิกนั้นมิได้
เมื่อสมาชิกดําเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จแล้ว หากมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่
ให้คืนเงินนั้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ หรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนงานโครงการ
เพื่อดําเนิน การตามจํานวนเงิ น ที่เหลืออยู่นั้น ก็ได้ เว้น แต่ โ ครงการที่เป็ น การกู้ยืมเงิน ให้คืน เงิน ต้ น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
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ข้อ ๔๑ ให้สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม
และวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี เว้นแต่แผนงานโครงการมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันเสร็จสิ้นแผนงานโครงการ
การรายงานผลตามวรรคหนึ่ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
แล้วแต่กรณี โดยจัดส่งรายงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
หมวด ๑๐
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๔๒ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ชื่อ “บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อฝากเงินกองทุนตามข้อ ๖
ที่ได้รับทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ข้อ ๔๓ เพื่ อความคล่ องตัว ในการบริ หารกองทุ น กรณีที่ มีค วามจํ า เป็ น สํ านั ก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรีสามารถเปิดบัญชี เงินฝากไว้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ ๔๒ เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และแผนงานประจําปี หรือภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๔๔ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ตามข้ อ ๔๒ ในส่ ว นกลาง ให้ นํ า ส่ ง เข้ า บั ญ ชี ก องทุ น ซึ่ ง เปิ ด ไว้
ที่กรมบัญชีกลาง ในส่วนภูมิภาคให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนซึ่งเปิดไว้ที่สํานักงานคลังจังหวัด หรือที่ฝากไว้
ตามข้อ ๔๓ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงินในวันเดียวเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ให้นําฝากในวันรุ่งขึ้นนับแต่วันที่ได้รับเงิน
ข้อ ๔๕ การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามลักษณะโครงการ
ตามข้อ ๓๘ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุน
ข้อ ๔๖ ให้ผู้อํานวยการหรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการมอบหมายสั่งจ่ายเงินจากกองทุนหลังจากได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
ข้อ ๔๗ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนําส่ง
การพัสดุ หรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่า ด้ว ยการนั้น โดยอนุโ ลม หากไม่ สามารถปฏิ บั ติต ามระเบี ย บของราชการได้ ให้ ทํา ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
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หมวด ๑๑
การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๔๘ ให้สํานักงานจัดทําบัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐานการจัดทํา
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปี
บัญชี และให้จัดทํางบการเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ให้ค วามเห็นชอบก่อน เพื่อส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน ตรวจสอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีและเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่งสําเนางบการเงิน
ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ เพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๔๙ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทํารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
เสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วัน สิ้นปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
ข้อ ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้สํานักงานจัดส่ง
ข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๑ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
กองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรีแ ห่ง ชาติ ซึ่งดํา รงตํา แหน่ง อยู่ในวัน ก่อ นวัน ที่ร ะเบีย บนี้ ใช้บัง คับทํา หน้า ที่
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในการประชุม
ครั้งแรก ซึ่งต้องไม่เกินสามร้อยวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕๒ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสั่งที่ออกตามความ
ในระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

