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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยกองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกองทุนปองกันและแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัว 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๔๙   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ประกอบดวยขอ  ๕  และขอ  ๗/๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เ ร่ือง   การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห   พ .ศ .   ๒๕๓๙   ซ่ึงแกไขเพิ่มเ ติมโดยขอบัญญั ติ
กรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดระเบียบข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกองทุนปองกันและแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ  

คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบกรุงเทพมหานครนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนปองกันและ

แกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว 
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักพัฒนาสังคม 
“องคกรพัฒนาเอกชน”  หมายความวา  องคกรที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
“องคกรชุมชน”  หมายความวา  องคกรชุมชนซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 

วาดวยเร่ืองชุมชน 
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หมวด  ๒ 
การบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบดวย  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   
เปนประธานกรรมการ  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครสั่งราชการสํานักพัฒนาสังคม  เปนรองประธาน
กรรมการ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งราชการสํานักพัฒนาสังคม  ผูอํานวยการ
สํานักการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักการแพทย  
ผูอํ านวยการสํานักการศึกษา   ผูอํ านวยการสํานักอนามัย   และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครมีหนังสือเชิญเปนกรรมการอีกไมเกิน  ๕  คน  เปนกรรมการ  โดยมีผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ  กับใหคณะกรรมการแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดไมเกิน  ๒  คน   

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครเชิญเปนกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  
๒  ป  และผูทรงคุณวุฒิที่หมดวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารกองทุน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาการสงเคราะห  ปองกัน  สงเสริมศักยภาพ  คุมครองสวัสดิภาพเด็กและสตรี  

รวมถึงครอบครัวที่มีผลกระทบมาจากความรุนแรง  และการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ   

(๓) แตงต้ังคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
ขอ ๗ ใหสํานักงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําประมาณการรายจายประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน  พิจารณา 
(๒) ตรวจสอบและวิเคราะหคําขอรับการสนับสนุนกองทุนกอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทนุเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(๓) พิจารณาเสนอขออนุมั ติ เบิกจายเ งินให เปนไปตามขอบัญญัติและระเบียบของ

กรุงเทพมหานคร 
(๔) รวบรวมและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุน  พรอมทั้งจัดทํารายงานเพื่อการ

ตรวจสอบ 
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(๕) จัดทําทะเบียนหนวยงานหรือองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน  เพื่อกํากับดูแล  
และติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุน  เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
(๗) ดําเนินการดานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารของรัฐที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ  

โดยใหใชชื่อบัญชีวา  “กองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว” 
การถอนเงินฝากใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมหรือรองผูอํานวยการสํานักที่

ผูอํานวยการสํานักมอบหมายกับหัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักพัฒนาสังคมลงนามรวมกัน 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 

 

ขอ ๘ ผูประสงคจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เปนองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรชุมชน  หรือองคกรพัฒนาเอกชน  ที่ดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับการดําเนินงานของกองทุน  หรือ 
(๒) เปนองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรชุมชน  หรือองคกรพัฒนาเอกชน   ที่ศึกษา

รวบรวมและจัดการขอมูลเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาคําขอ รับการสนับสนุนกองทุน 

ซ่ึงสํานักงานไดตรวจสอบ  และวิเคราะหแลว  โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) เปนโครงการที่มี วัตถุประสงคสอดคลองกับการดําเนินงานของกองทุนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
(๒) เปนโครงการที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือไดรับ 

ไมเพียงพอ   
(๓) กรณีเปนบุคคล  ครอบครัว  ตองเปนผูประสบปญหาความเดือดรอนจากความรุนแรง 

โดยใหทํารายการขอรับการสนับสนุนผานองคกรตามขอ  ๘ 
ขอ ๑๐ วงเงินการสนับสนุน  จะพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสมตามหลักเกณฑ

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
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ขอ ๑๑ เพื่อใหไดรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ  คณะกรรมการหรือสํานักงานอาจ

ใหผูแทนหนวยงานหรือองคกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ  ชี้แจงรายละเอียดหรือ

แสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสถานที่ดําเนินงานของหนวยงาน

หรือองคกรหรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุน 

ขอ ๑๒ ใหองคกรตามขอ  ๘  ย่ืนขอรับการสนับสนุนตอสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาโครงการหรือรายการที่เสนอขอรับการ

สนับสนุนใหแลวเสร็จโดยเร็วและใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการสนับสนุนทราบ   

ขอ ๑๔ องคกรที่ไดรับเงินจากกองทุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไขการใชจายเงิน  

ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

กําหนด 

องคกรที่มิไดดําเนินการ  หรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจาย  ใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  หรือผูที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน  

แลวดําเนินการตรวจสอบ  และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารกองทุน  เพื่อดําเนินการ 

ขอ ๑๕ องคกรหรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน  ตองใหคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมาย  ตรวจเย่ียมการดําเนินงาน  หรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 
รายงานสถานะการเงิน 

 

 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานจัดทํารายงานสถานะการเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด

แลวรายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน  ๓๐  วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานรวบรวมงบการเงินประจําปและรายละเอียดประกอบของเงินกองทุน  

เพื่อจัดทํางบการเงินกองทุนในภาพรวมสงใหกองตรวจสอบภายใน  กรุงเทพมหานคร  ตรวจสอบกอน

สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ภายใน  ๙๐  วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๘ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหสํานักงานปฏิบัติตามขอบัญญัติ

และระเบียบของกรุงเทพมหานคร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 


