เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีการจัดสรร
เงินงบประมาณเพื่อเป็นทุนประเดิมให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้
การดําเนินการของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควรกําหนดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วย
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๔ ให้ ป ระธานกรรมการรั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อํ า นาจออก ประกาศ
หรือข้อกําหนด รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๙

หมวด ๑
การบริหารกองทุน
ส่วนที่ ๑
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นดอกเบี้ ย ต่ํ า ในการสร้ า งโอกาสให้ ส ตรี เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
(๒) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม บทบาทและพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี แ ละเครื อ ข่ า ยสตรี
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นําไปสู่
การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
(๓) เป็ น แหล่ง เงิน ทุน เพื่อ การส่งเสริ ม สนั บ สนุ นการจั ด กิจ กรรมในการพัฒ นาบทบาทสตรี
การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กร
ของสตรี
(๔) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี)
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๕) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุน ได้รับตามกฎหมายอื่น
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง
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ข้อ ๗ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “คกส.”
ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จํานวนสามคน จากผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาองค์กรสตรี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้นําความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี
(๓) กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกําหนด
ค่ า ตอบแทน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห รื อ สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ของบุ ค ลากรกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๕) แต่งตั้งผู้อํานวยการ
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้สํา นักงานจัด ให้มี การประชุ มคณะกรรมการบริห ารอย่างน้ อยเดือนละหนึ่ งครั้ ง
หรือเท่าที่จําเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร และให้นําความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง
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ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๓
สํานักงาน
ข้อ ๑๒ ให้กองทุนมีสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียกโดยย่อว่า “สกส.” โดยมี
โครงสร้างการบริหารงาน กรอบอัตรากําลัง และเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
(๒) ดําเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกองทุน
(๗) รวบรวมและจัดทําระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานกองทุน
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด และสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เป็นสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ
ข้อ ๑๔ ให้มีผู้อํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง ทําหน้าที่บริหารสํานักงาน
และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หมวด ๒
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๑๕ ให้สตรีที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพสตรี เครือข่ายสตรี และองค์กรสตรี ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง
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๑ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๖ สมาชิก มีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
(๒) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นสมาชิก การขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
และการพ้นจากการเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
หมวด ๓
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๑๗ ให้ ก รมการพั ฒ นาชุม ชนเปิ ดบั ญ ชี เ งิ น ฝากไว้ ที่ก รมบั ญ ชีก ลาง กระทรวงการคลั ง
และสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อรับ - จ่ายเงินกองทุน
และห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้กรมการพัฒนาชุมชนเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๘ ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ที่ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (จังหวัด)” เพื่อรับ - จ่ายเงินของกองทุน ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ การส่งเสริม
และการสนั บ สนุ น เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี เครื อ ข่ า ยสตรี และองค์ ก รสตรี และทุ ก สิ้ น เดื อ น
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนําเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนที่เปิดไว้
ที่สํานักงานคลังจังหวัด
ข้อ ๑๙ การใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน
การจ่ายเงินตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ข้อ ๒๐ ให้ผู้อํานวยการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจําปี และประมาณการ
กระแสเงินสด เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี
ของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ก่อนการใช้จ่ายเงิน
ข้อ ๒๑ ให้ผู้อํานวยการหรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการมอบหมายเป็นผู้อนุมัติและสั่งจ่ายเงินของกองทุน
ตามแผนการดําเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๒๐

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๒๒ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการได้ให้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
การบัญชี การตรวจสอบ และการรายงานผล
ข้อ ๒๓ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด ให้ มี ร ะบบบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมตามหลั ก บั ญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่วไปเพื่อให้สามารถจัดทํารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของทุน
หมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง
การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานการเงินของกองทุนส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนทํารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการบริหารนําส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
ข้อ ๒๖ ให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ
ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๗ ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนส่ ง รายงานทางการเงิ น ของกองทุ น ตามรู ป แบบ วิ ธี ก าร
และกําหนดเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
หมวด ๕
การประเมินผล
ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกําหนด พร้อมกับจัดให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดําเนินงานระหว่าง คณะกรรมการบริหาร ผู้อํานวยการ พนักงาน และลูกจ้าง ตามลําดับ
เพื่อใช้กํากับการปฏิบัติงาน
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๒๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์หรือแนวทางดําเนินงานที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดให้เป็นไปตามข้อคับนี้ ให้นํากฎ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ของทางราชการ ซึ่งใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาบังคับใช้ไปพลางก่อนได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้ง จนกว่าคณะกรรมการจะได้ออกมาตรฐาน หลักเกณฑ์และแนวทางในเรื่องดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิชาติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

