
 หน้า   ๕๕ 
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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน 

ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

 

โดยที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ.  2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรา  30  ดังนั้น  เพื่อให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขประกอบการพิจารณาอนุมัติ
การใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างชัดเจน  เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
เกิดประโยชน์สูงสุดในภารกิจภาครัฐ  รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  
อันจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  26  ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับ  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  การระดมทุน  การลงทุน   
การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  2559  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  คร้ังที่  4/2560   
เม่ือวันที่  27  พฤศจิกายน  2560  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“เงินสนับสนุน”  หมายความว่า  เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  พ.ศ.  2558   

“ผู้ขอรับเงินสนับสนุน”  หมายความว่า  มูลนิธิ  สมาคม  ชมรม  องค์กรสาธารณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน  ซึ่งมีผลงาน
หรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ 
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“กรม”  หมายความว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ข้อ ๓ การย่ืนขอรับการสนับสนุน  ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ย่ืนคําขอพร้อมโครงการตามแบบ

ที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ ๔ โครงการที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนตามประกาศนี้  ต้องมีลักษณะ

อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(2) เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง  ป้องกัน  หรือเป็นการแก้ไขปัญหา  มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(3) เป็นโครงการจัดทําแผน  การรวบรวมข้อมูล  หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ   
(4) เป็นโครงการรณรงค์  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม  หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(5) โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนเห็นสมควร 
ข้อ ๕ โครงการตามข้อ  ๔  ที่ขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องหรือสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาล  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม  หรือวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ย่ืนคําขอพร้อมโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน  โดยใน

กรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อกรม  ในจังหวัดให้ย่ืนต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน  หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อพิจารณาเบ้ืองต้นพร้อมเสนอความเห็นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนตามข้อ  ๕  จะย่ืนคําขอด้วยตนเองหรือโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้  และให้ถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันย่ืนขอรับเงินสนับสนุน 

ข้อ 7 โครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน  จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
(1) โครงการขนาดเล็ก  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 

ห้าหม่ืนบาท 
(2) โครงการขนาดกลาง  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกิน 

ห้าหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
(3) โครงการขนาดใหญ่  หมายถึง  โครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนในวงเงินค่าใช้จ่ายเกินหนึ่งแสนบาท

แต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาท 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการกําหนดโดยอนุโลม 
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ข้อ 8 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการตามที่ มี 
การขอรับเงินสนับสนุนซึ่งจะต้องไม่เกินกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายตามข้อ  7  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  ประธานกรรมการอาจพิจารณาให้การสนับสนุน
โครงการตามที่เห็นสมควรก็ได้  และเม่ือได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติในวาระแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ข้อ 10 เม่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า  การย่ืนคําขอรับเงินสนับสนุน
เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ  ๔  อีกทั้งมีกรอบ
วงเงินค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในข้อ  7  ประกอบกับมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
กิจกรรมหรือวงเงินที่ขอรับเงินสนับสนุน  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรม
และกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการน้ัน   

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 
มิได้เป็นไปตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้แจ้งผู้ขอรับเงินสนับสนุนดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้ถูกต้องและให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมและกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย
โครงการนั้นภายหลังที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ  กิจกรรมและหรือกรอบวงเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว  หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจพิจารณาไม่อนุมัติโครงการ
ดังกล่าวเสียก็ได้  ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 11 เม่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนได้พิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมและกรอบวงเงิน
ค่าใช้จ่ายของโครงการแล้ว  ให้เสนออธิบดีเพื่อสั่งจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  โดยให้ 
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เป็นผู้เบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ 12 ในการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ลงชื่อในแบบ   
คําขอรับเงินสนับสนุน  ให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  โดยให้ทําสัญญารับเงิน
สนับสนุนตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  และให้ผู้อํานวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  มีอํานาจลงนาม
ในสัญญารับเงินสนับสนุนแทนอธิบดี 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน  ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน   
มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดใด  กรมอาจโอนเงินสนับสนุนตามที่ได้รับอนุมัติไปให้สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นผู้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว  
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โดยอธิบดีอาจมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนแทนอธิบดี 

ข้อ 13 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ  
และจะนําเงินสนับสนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกเหนือจากโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นมิได้ 

ข้อ 14 เม่ือได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่  ให้คืนเงิน
สนับสนุนนั้นแก่กองทุน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 

ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  รายงานผลการดําเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนต่อกรม
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  และให้นําความในข้อ  ๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 15 ในกรณีมีเหตุจําเป็นต้องขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ  ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
ทําหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ  ก่อนสิ้นสุดโครงการสามสิบวัน  ประธานกรรมการ 
อาจพิจารณาและอนุมัติตามที่เห็นสมควรก็ได้  หรือกรณีมีเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน  เวลา  สถานที่
ดําเนินโครงการ  ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนทําหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงต่อประธานกรรมการอนุมัติ 
ก่อนดําเนินโครงการ  และเมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
ในวาระแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ในกรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อกรม  ในจังหวัดให้ย่ืนต่อสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้ขอรับเงินสนับสนุน   
หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  และให้นําความในข้อ  ๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ 16 เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอรับเงินสนับสนุนมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการ 
ที่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศนี้  ให้อธิบดีแจ้งผู้รับเงินสนับสนุนระงับการใช้จ่ายเงินจากกองทุนไว้ก่อน
จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศน้ี 

ข้อ ๑7 กรณีการเลิกหรือถูกเพิกถอนการเป็นมูลนิธิ  สมาคม  ชมรม  องค์กรสาธารณประโยชน์ 
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนใด   
ให้คืนเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือพร้อมดอกผลซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายเงินสนับสนุน  (ถ้ามี)  ให้แก่กองทุน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกหรือถูกเพิกถอน   

ข้อ 18 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําส่ง  
หรือการปฏิบัติอื่นใด  ที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น 
โดยอนุโลม 



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 19 ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  รวมทั้ง  ให้มีอํานาจกําหนดแบบเอกสารและวิธีการ 
เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต 
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 


