
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ครั้งที่ 3/2563 
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  

ณ ห้องประชุมส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารด ารงราชานุภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

.......................................................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ           อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                             ประธานกรรมการ 
2. นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                รองประธานกรรมการ 
              
3. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญวฒันะกุล ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 3           กรรมการ 
  (ผู้แทนส านักงบประมาณ) 
4. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่                                 กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        และเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวสุณีย์  มงคลเลิศพาณิช นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  (ผู้แทนกรมบัญชีกลาง)                                         
2. นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ         กรรมการ 
3. นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการองค์กร          กรรมการ 
 
4. นายพรพล  เอกอรรถพร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ                ลาออก 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2. นายสมนึก  มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. นายปณิธิ  สุรนิวงศ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
4. นางพัชรินทร์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
5. นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นายวิโรจน์ น  าหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางสาววีรกานต์ บัวทุม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
9. นางสาวพุชิตา มูลพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
10. นางสาวศิริพร พรหมมา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 
11. นางสาววาสนา  มีวัฒนะจตุพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานที่ประชุม (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวขอบคุณ               
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ปรึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในครั งนี   

/ประธาน... 
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 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี   

1.1 บทบาทของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด          
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกจังหวัด  ได้รวมกลุ่มกันช่วยเหลือสังคมในการ          
เป็นวิทยากรสอนท าหน้ากาก และผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนจ านวนมาก นอกจากนี ได้ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน  
เป็นตัวแทนมอบให้สภากาชาดไทยจ านวน 35,000 ชิ น โดยผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้อ านวยการศูนย์บริจาค
โลหิตเป็นตัวแทนรับมอบในครั งนี   และสภากาชาดไทยได้แจกจ่ายไปให้ศูนย์บริจาคโลหิตทั ง 9 ศูนย์ ซึ่งครอบคลุม
ทั ง 76 จังหวัด จะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีปัญหา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเสาหลักใน 
การช่วยสังคม และให้ช่วยยกย่องชมเชยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโอกาสต่าง ๆ ในการเสียสละ
ช่วยเหลือสังคมครั งนี   

 1.2 แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้แต่งตั งนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน           
เป็นผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อีกต าแหน่งหนึ่ง ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ที่ 280/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั งผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 271/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
  เลขานุการกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ครั งที่ 2/2563 และจัดส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ทุ กท่ านทราบล่วงหน้ าเรียบร้อยแล้ว ตามหนั งสือส านั กงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                         
ที่ มท 0416.2/ว 0195 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 , ที่ มท 0416.2/ว 0196 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 และ           
ที ่มท 0416.2(ยผ)/0194 ลงวันที ่9 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั งที่ 2/2563        
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ขอแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุมฯ ดังนี   
 หน้าที่ 14 ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้แสดงความคิดเห็น ข้อ 3. เสนอแนะให้มีการแต่งตั ง     
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากคณะท างานขับเคลื่อนเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 4 ภาค เพราะว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และเป็นคนที่อยู่ในพื นที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบและเข้าใจ วิธีการ รูปแบบ รวมทั งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
อย่างดี มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเสนอ เช่น ให้ นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอาจเสนอเรื่องค่าตอบแทนเหมือนกับคณะกรรมการ
บริหารกองทนุ โดยขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอเพิ่มเติม และแต่งตั งผู้แทนจากคณะท างานขับเคลื่อนเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคหรือระดับประเทศ จ านวน 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1 เรื่อง การติดตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

       เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี  
      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่     
28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมอบหมายให้เลขานุการฯ น าเสนอวาระ           
จากการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี   

ล าดับ เรื่อง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่องเพื่อทราบ 
4.2 เรื่อง รายงานผล
การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี2563                                                                                 

 
 
 

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และ
มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามตัวชี วัด  ที่ 2.1, 3.1, 
3.2 และ 3.3 ที่ยังไมม่ีความเข้าใจใน
แนวทางการประเมินผลที่ชัดเจน ให้
หารือไปยังกรมบัญชีกลาง และบริษัท 
ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  และให้
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

สกส. ได้มีหนังสือหารือรายละเอียด
ตัวชี วัดการประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 
ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนั งสือ         
กรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด 
ที่  มท 0416.2/1315 ลงวันที่        
12 มีนาคม 2563 และบริษัท ทริส 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เรียบร้อยแล้ว      
ตามหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน      
ด่วนที่สุด ที ่มท 0416.2/1316   
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563  
- วันที ่26 มี.ค. 2563 ได้ติดตาม 
และประสานความคื บหน้ ากั บ      
บริษัท ที่ปรึกษาฯ (บริษัท ทริส คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด) ทราบว่าอยู่ระหว่าง
พิจารณารายละเอียด 

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 

4.3 ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการ      
การสวัสดิการสังคม  
สภาผู้แทนราษฎร 

 

มติคณะกรรมการฯ  รับทราบ  และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  ให้ไป
ศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ ทั งผลดี
และผลเสียของการขอกู้ เงินเป็น
รายบุคคล และน าเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

สกส. ได้ท าการศึ กษาทบทวน 
หลักเกณฑ์ ทั งผลดีและผลเสีย
ของการขอกู้เงินเป็นรายบุคคล 
ยั ง ไม่ ค ร อ บ ค ลุ ม ค ร บ ถ้ ว น 
เนื่องจากต้องรวบรวมข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากสมาชิกและเจ้าหน้าที่
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ ง จ ะ ได้ เส น อ
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

ส านักงาน
กองทุน
พัฒนา

บทบาทสตรี 

3 4.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
คณะท างานขับเคลื่อน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ระดับภาค 

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และ
มอบหมายกลุ่มพัฒนาศักยภาพ
กองทุนรับผิดชอบด าเนินการตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ       
คณะกรรมการฯ ดังนี  
1. สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการการ
สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 
ต้องการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มี
บทบาทและเข้าสู่การเมืองระดับชาติ 

สกส.ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น    
ของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  

กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพ
กองทุน 
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ล าดับ เรื่อง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เพราะสัดส่วนสตรีที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนน้อย
กว่าผู้ชายมาก เพ่ือเป็นปากเสียงให้กับ
สตรีในแต่ละพื นที่ ให้มีบทบาททาง
การเมือง 
 2. โครงการเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับภาคมอบหมายผู้น า
สตรีลงไปติดตามการด าเนินงานใน
พื นที ่เช่น การพัฒนาศักยภาพสตรีให้
มีบทบาททางการเมือง, การรักษาวินัย
ทางการเงิน, และการประชาสัมพันธ์
เพ่ิมสมาชิกให้ครอบคลุมและทั่วถึง วิธี
ที่เข้าถึงสตรีระดับชุมชนได้มากที่สุด
โดยใช้กลไกก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่ง
ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด หรือการจัดท า
สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
แจกจ่าย ทุกหมู่บ้านที่เข้าใจเข้าถึง
โอกาสสิทธิ์ต่าง ๆ  ของกองทุนที่
สมาชิกจะได้รับ  

4 ระเบียบวาระท่ี 5  
เรื่องพิจารณา 
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      
ขอลาออกจากการ
เป็นกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

 

มติคณะกรรมการฯ   เห็นชอบ และ
ม อ บ ห ม าย ฝ่ า ย เล ข านุ ก า ร ฯ 
ด าเนิ นการตามข้ อคิ ด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ดังนี  
  1. ให้เตรียมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะหมดวาระการ
ด ารงต าแหน่งเพ่ือให้การด าเนินงาน   
มีความต่อเนื่อง  
    2. เสนอแนะให้ มี การแต่ งตั ง       
ที่ ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ซึ่งเป็น
ตั วแท น ที่ ม าจากคณ ะท างาน
ขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ระดั บภาค 4 ภาค 
เพราะว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีความเข้าใจในงาน ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และเป็นคนที่อยู่ในพื นที่
ค่ อนข้ างที่ จะได้ เปรียบและเข้ าใจ 
วิธีการ รูปแบบ รวมทั งปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และเสนอให้อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุ ม ช น  ใน ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พิ จารณา เพ่ื อเสนอ
กระทรวงการคลัง  ให้ความเห็นชอบ
ก่อนแต่งตั ง 

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 
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ล าดับ เรื่อง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต่าง ๆ  อย่างดี มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
ที่จะเสนอเช่น ให้ นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์
เมธา ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระการ
ด า ร งต าแ ห น่ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษ า
คณ ะกรรมการบริห ารกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี และอาจเสนอ
เรื่ อ งค่ า ต อ บ แ ท น เห มื อ น กั บ
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดย
ข อ ท า ค ว า ม ต ก ล ง กั บ
กระทรวงการคลั ง  และแต่ งตั ง
ผู้แทนจากคณะท างานขับเคลื่อน
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาคหรือระดับประเทศ 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณ ะกรรมการบริห ารกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี    

5 5.3 การแต่งตั้ง
เครือข่ายคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาคและ  
ระดับประเทศ 

 

มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบ และ
ม อ บ ห ม าย ฝ่ า ย เล ข านุ ก า ร ฯ           
น าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯไป
ป รั บ ป รุ ง ก า ร อ อ ก ป ร ะ ก า ศ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บ ท บ า ท ส ต รี  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั ง
คณะท างานขับเคลื่อนเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาคและระดับประเทศ  

สกส.ได้ เปลี่ยนชื่อการแต่งตั ง
คณะท างานขับเคลื่อนเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาคและระดับประเทศ ตามมติ    
ที่ประชุมของคณะกรรมการฯ  
เป็ น  การแต่ งตั งคณ ะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา      
บทบาทสตรี ระดั บ ภ าคและ
ระดับประเทศ และอยู่ระหว่าง
จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ 

กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพ
กองทุน 

6 5.5 ขอขยาย
ระยะเวลาการแสดงตน
เพื่อรับสิทธิ และ
ระยะเวลาการผ่อน
ช าระหนี้ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการลดอัตรา

มติคณะกรรมการฯ  เห็นชอบให้
แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหาร
ก อ งทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท ส ต รี          
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี ยเงินกู้
และอัตราดอกเบี ยผิดนัดกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2563    
โดยขยายระยะเวลาการแสดง
ตน เพื่อรับสิทธิลูกหนี รายเดิมผิด
นัดช าระหนี มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ 

ประธานกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ลงนามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  เรื่ อง หลั กเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลด
อัตราดอกเบี ยเงินกู้ และอั ตรา
ดอกเบี ยผิ ดนั ด กองทุ นพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 
ณ วันที่  20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2563 ให้ ใช้ บั งคั บนั บแต่ วั น

กลุ่ม
กฎหมาย 
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ล าดับ เรื่อง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ดอกเบี้ยเงินกู้ และ
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด
กองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี  
พ.ศ. 2563 

 

ภายใน  60 วันนับแต่วันที่ประกาศ
นี มี ผลใช้บั งคับ ขยายระยะเวลา     
เป็ นภายใน 120 วันนับแต่ วันที่
ประกาศนี มีผลใช้บังคับและก าหนด
ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี ไม่เกิน  
สี่ ปี  โด ย ให้ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง
พัฒนาการอ าเภอหรือผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

ประกาศเป็นต้นไป และกรมการ
พัฒนาชุมชน มีหนังสือ ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0416.4/ว0703 ลงวันที่ 
23 มี .ค. 2563 แก้ ไขเพ่ิ มเติ ม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลด
อัตราดอกเบี ยเงินกู้และอัตราดอกเบี ย
ผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
พ.ศ. 2563 แจ้ง      ทุกจังหวัด
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่   27 มี.ค. 
2563 สกส. ได้ประชุมชี แจง สร้าง
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของจังหวัด
ผ่ านระบบ Video conference 
โดยขยายระยะเวลาจากวันที่  20 
มี.ค. 2563 เป็น  วันที่  19 พ.ค. 
2563  

ทีป่ระชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ดังนี   
 1. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ให้ทบทวน
หลักเกณฑ์ผลดีและผลเสียของการขอกู้เงินเป็นรายบุคคลนั น หลักการท างานตามความเป็นจริงต้องธ ารงไว้ซึ่ง
หลักการและจุดมุ่งหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ยึดหลักเกณฑ์ของการเป็นกลุ่ม คือ ให้มีความเข็มแข็ง      
ใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงของหนี สูญ และส่งเสริมการท างานเป็นทีม ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงค์
ของการตั งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการรวมกลุ่มในการกู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านมา           
มีกลุ่มสมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบความส าเร็จจ านวนมาก     
      2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการในภาคเหนือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ให้ท างานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือไม่ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสียโอกาส 
แนะน าให้ใช้ Video Conference หรือการสื่อสารช่องทางอ่ืน ในการท าโครงการฯ ในแต่ละกิจกรรม อาจจะใช้เวลา
ช่วงสั นๆ และท าหลายครั ง ซึ่งขณะนี กระทรวงการคลังได้อนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่าน    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
  3. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ให้แนวทางและแง่คิดในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็น     
การบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยเปรียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี               
เป็นบ้านหลังหนึ่ง ให้มองปัญหา ในบ้าน หน้าบ้าน และนอกบ้าน      
  ในบ้าน คือบุคลากรและระบบ SARA โครงสร้างของบุคลากรของกองทุนฯ ควรปรับปรุงเพ่ือให้มี
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Put the right man on the right job) ระบบ SARA ที่ต้องปรับปรุง     
ให้ตรงและครบถ้วนกับรายงานที่ต้องการและเป็นปัจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการช าระหนี   
 

 /หน้าบ้าน... 
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 หน้ าบ้ าน  คือการประชาสัม พันธ์  ท าอย่ างไรกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจะเป็นที่ รู้จั ก                
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ใช้เวลาสั น ๆ และภาษาที่เข้าใจง่าย และมีการติดตามผลตอบรับจากสิ่งที่สื่อสาร
ออกไปเป็นระยะ    
    นอกบ้าน คือ สมาชิก คณะท างาน เครือข่ายการท างาน ท าอย่างไรที่จะท าให้สมาชิกเข้าถึง
กิจกรรมของกองทุนฯ ที่มีความส าคัญที่จะท าให้สมาชิกขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จจากการใช้เงินกองทุนฯ             
การท างานกับคณะท างานและเครือข่ายการท างาน สนับสนุนให้ใช้ Video Conference ท าให้ผู้บริหารเข้าถึง
เครือข่ายกองทุนฯ ที่ขับเคลื่อนงานอยู่ในพื นที่ได้ง่ายขึ น เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนการท างานและสนับสนุนส่งเสริมที่จะ
ช่วยให้เครือข่ายกองทุนฯ ในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   
 4. ข้อคิดการท างานของท่านอธิบดีฯ งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ใช่เป็นงานฝาก แต่ เป็น        
งานส าคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพราะมีเป้าหมาย หน้าที่ ภารกิจ เดียวกันคือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง       
และชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” กรมการพัฒนาชุมชนมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง
ที่จะท าให้วิสัยทัศน์ของกรมฯ เป็นจริงได้ จะเห็นได้ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นการเติมเต็มจุดอ่อนของราชการ 
ซึ่งไม่สามารถเอาเงินงบประมาณไปแจกประชาชนเป็นรายบุคคลได้ เราทุกคนในฐานะผู้บริหารจัดการมีหน้าที่ท าให้
สมาชิกเข้าถึงกองทุนฯ และน าเงินจากกองทุนฯ ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้วิสัยทัศน์
ของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นจริงได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ ดังนี  
 1. ติดตามและประสานความคืบหน้ากับ บริษัท ที่ปรึกษาฯ (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) อย่างใกล้ชิด       
เพ่ือการด าเนินงานตามตัวชี วัดที่  2.1, 3.1, 3.2 และ 3.3 ที่ยังไม่มีความเข้าใจในแนวทางการประเมินผลที่ชัดเจน           
ให้มีข้อยุติโดยเร็ว และแจ้งให้กรรมการฯ ทราบ โดยให้รองอธิบดีฯ (นายโชคชัย แก้วป่อง) ก ากับติดตาม 
 2. ยกร่างค าชี แจงคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในกรณีให้กู้เงินกองทุนฯ        
คนเดียว โดยยังคงหลักการให้กู้เป็นกลุ่มเหมือนเดิม ชี ให้เห็นถึงข้อเสียของการกู้คนเดียวและข้อดีของหลักการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในการกู้เป็นกลุ่ม  
 3. ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค ในส่วนของภาคเหนือให้แล้วเสร็จ และรายงานให้คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฏรทราบ 

   ๓.2 รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี  
  กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ติดตามข้อมูลการบริหารจัดการหนี 
ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั งในส่วนหนี ค้างช าระกองทุนเดิมตามสัญญากู้ยืมเงินตั งแต่ปี  2556 - 2559            
และหนี ค้างช าระของกองทุนใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินตั งแต่ปี 2560 - 2562 จากระบบ SARA  

1. ข้อมูลการบริหารจัดการหนี ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเดิมตามสัญญา
กู้ยืมเงินตั งแต่ปี 2556 - 2559 มีหนี ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 1,312,570,466.95 บาท         
โดยข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี ได้ เป็นจ านวน 566,411,935.81 บาท คิดเป็น             
ร้อยละ 43.15  มีรายละเอียดดังนี  

 

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ
หนี ค้างช าระ (บาท) 

บริหารจัดการหนี  (บาท) ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ต.ค. 62 1,312,570,466.95    

2 มี.ค. 6๓ 
 บริหารฯ ได้ 

566,411,935.81 
 

43.15 
 

 
/รายละเอียด... 
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รายละเอียดการบริหารจัดการหนี ค้างช าระในเดือนกุมภาพันธ์ 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี  
ข้อมูล 
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการหนี ค้าง
ช าระ (บาท) 

แยกการบริหาร 
จัดการหนี  ดังนี  

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
2 มี.ค. 6๓ 

 
566,411,935.81 

รับช าระหนี  30,436,263.22   
รับสภาพหนี  501,838,573.21 
ด าเนินคดี 34,137,099.38 

  2. ข้อมูลการบริหารจัดการหนี ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่           
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั งแต่ปี 2560 - 2562 มีหนี ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 836,265,624.95 
บาท ข้อมูล ณ วันที่  2 มีนาคม 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี ได้  143 ,275 ,003.74 บาท คิดเป็น             
ร้อยละ 17.13 มีรายละเอียดดังนี  

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการบริหาร 
จัดการหนี ค้างช าระ (บาท) 

บริหารจัดการหนี  
(บาท) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ต.ค. 62 836,265,624.95    

2 มี.ค. ๖๓  บริหารฯ ได้ 
143,275,003.74 

 
17.13 

 

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี ค้างช าระในเดือนกุมภาพันธ์ 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี  

ข้อมูล 
ว/ด/ป ี

จ านวนบริหารจัดการ 
หนี ค้างช าระ (บาท) 

แยกการบริหาร 
จัดการหนี  ดังนี  

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
2 มี.ค. 6๓ 

 
143,275,003.74 

รับช าระหนี  139,341,818.64  

รับสภาพหนี  3,933,185.10 
ด าเนินคดี - 

  3. หนี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถึงก าหนดช าระในปีบัญชี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) มีหนี ที่จะครบก าหนดช าระ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 755,945,018.15 
บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินต้น จ านวน 314,759,215.00 บาท คิดเป็นร้อยละของเงินต้นทั งหมด ร้อยละ 41.64 
ดอกเบี ย 12,350,988.00 บาท และยังมีหนี ที่ยังไม่ได้ช าระเป็นเงินต้น จ านวน 441,185,803.15 บาท โดยหนี 
ที่จะครบก าหนดช าระในปี 2563 นี  จะมียอดที่เคลื่อนไหว เนื่องจากต้องอ้างอิงกับเงินกู้ที่จะปล่อยในปี 2563     
ที่ก าหนดให้ช าระภายในปี 2563 ด้วย รายละเอียด ดังนี  
 

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

หนี ครบก าหนดช าระ 
ปีบัญชี 256๓ 

มีการช าระหนี คนื 
กองทุนแล้ว 

ร้อยละ 
ของเงินต้น 

หนี ที่ยังไมไ่ด้ช าระ 

31 ธ.ค. 62 414,698,759.49 154,465,775.00 37.25 260,232,984.49 
๓ ก.พ. ๖๓ 534,033,349.21 237,601,277.00 44.49 296,432,072.21 
2 มี.ค. 63 755,945,018.15 314,759,215.00 41.64 441,185,803.15 

4. หนี อั น เกิ ดจากการทุ จริ ต  ได้ รั บรายงานข้ อมู ลการด าเนิ นคดี  ข้ อมู ล  ณ  วั นที่                        
29 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่ทุจริต จ านวน 702 โครงการ เป็นเงิน 54,615,232.79 บาท ไม่มีความ
เคลื่อนไหวจากเดือนที่ผ่านมา รายละเอียด ดังนี  

 

/29 ก.พ.63... 
 



9 
 

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

ยังไม่ร้องทุกข์ 
(โครงการ/เงิน) 

มีการคนืเงิน 
ก่อนด าเนินคด ี
(โครงการ/เงิน) 

ร้องทุกข์แล้ว 
(โครงการ/เงิน) 

ฟ้องศาลแล้ว 
(โครงการ/เงิน) 

ศาลพิพากษาและ     
อยู่ระหว่างบังคับคด ี

(โครงการ/เงิน) 

29 ก.พ. 
63 

63 / 
5,701,477.73 

6๔/ 
6,138,701.62 

36๑/ 
27,599,003.74 

  100/ 
11,324,878.70 

114/ 
3,851,171.00 

 

 หนี อันเกิดจากการทุจริต เป็นหนี ที่เกิดในห้วงเวลาของกองทุนเดิม ก่อนควบรวมมา
อยู่กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการรับคืนเงินของกองทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีต าบล และคณะกรรมการต าบล
โอนจากบัญชีต าบลเข้าบัญชีจังหวัด ท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก้ไขปัญหา      
โดยการใช้ระบบ Bill Payment ให้ลูกหนี สามารถช าระหนี โดยตรงทางธนาคาร และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ       
การจ่ายเงินของลูกหนี  โดยสามารถจ่ายทางระบบ Application โทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยได้ 

5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งต่อลูกหนี  ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563          
มีจังหวัดที่ขอเบิกค่าด าเนินคดี จ านวน ๒8 โครงการ เป็นเงิน 148,912.00 บาท มีมูลค่าหนี  3,573,057.00 บาท          
มีรายละเอียด ดังนี  

 

ข้อมูล ว/ด/ป 
จ านวน 
จังหวัด 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก 

29 ก.พ. ๖๓ ๑2 ๒8 148,912.00 ตาก, อุบลราชธานี, ชลบุรี, จันทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี,         
สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี, ระนอง, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร 

 และนราธิวาส 

   6. หนี ที่จะหมดอายุความในปี 2563 
         ในปี 2563 มีหนี ที่จะหมดอายุความ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จ านวน           
43 จังหวัด 1,141 โครงการ เป็นเงิน 71,712,277.13 บาท และ ข้อมูล ณ วันที่  29 กุมภาพันธ์ 256๓ 
คงเหลือ 904  โครงการ เป็นเงิน 55,699,488.06 บาท ลดลง 237 โครงการ เป็นเงิน 16,012,789.07 บาท  
 

ว/ด/ป จ านวนจังหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
๓๑ ต.ค. ๖๒ 43 1,141 71,712,277.13 
29 ก.พ. 63 36 904 55,699,488.06 

ลดลง  237 16,012,789.07 

 7. ผลการด าเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตรา
ดอกเบี ยเงินกู้และอัตราดอกเบี ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 

        ตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ    
การลดอัตราดอกเบี ยเงินกู้และอัตราดอกเบี ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2563 นั น ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี  

 
 
 
 
 
 

/ลูกหนี ... 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระ 4 เรื่องเพื่อทราบ  
     4.1 รายงานฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี  
       กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวงเงินงบประมาณทั  งหมด 2,142,067,976.00 บาท โดยมีผลตั  งแต่        
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563      
สรุปดังนี  
   1. ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
    ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 2,142,067,976.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย     
1,163,380,129.17  บาท คิดเป็นร้อยละ 54.31 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2562 ร้อยละ 38.32 
       1.1 ภาพรวมส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) และส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  
   ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 207,035,656.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย      
62,492,386.58  บาท คิดเป็นร้อยละ 30.18  
      1.2 ภาพรวมส่วนภูมิภาค 
   ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 1,935,032,320.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย     
1,100,887,742.59  บาท คิดเป็นร้อยละ 56.89   
    1.3 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ         
ได้รับจัดสรร 34,000,000.00 บาท  มีผลการเบิกจ่าย 8,368,975.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.61  
   2. ภาพรวมเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร 305,000,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย     
89,211,532.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.25 
   3. ภาพรวมเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 1,478,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย    
958,944,212.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 64.88           

มติที่ประชุม รับทราบ และชมเชยการท างานในสองเดือนที่ผ่านมา ผลการตอบรับของลูกหนี ที่ดี  และมอบให้     
ฝ่ายเลขานุการไปด าเนินการ คิดโปรแกรมในการให้ก าลังใจกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจในการท างาน และโปรแกรมส าหรับกลุ่มของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ เงินไปลงทุนและ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้สมาชิกกองทุนฯ ต่อไป  

/4.2 รายงาน... 

ว.ด
.ป

. 

ลูกหนี  
จ านวน
โครงกา

ร 
 เงินต้น  ดอกเบี ย 

ดอกเบี ยค้างช าระ จ านวน
สมาชิก
ได้รับ

ประโยชน์ 
ดอกเบี ย 

ตามสัญญา 
 ดอกเบี ย 
ผิดนัด   เบี ยปรับ   รวมดอกเบี ย 

ค้างช าระ  

20
 ม

ีนา
คม

 2
56

3 

ลูกหนี  
รายใหม่ 

6,447 1,002,122,771.71 223,056.05 - - - 223,056.05 6,447 

ลูกหนี  
รายเดมิ 
ไม่ผิดนดั 

8,679 1,239,639,660.16 55,916,627.12 - - - 55,916,627.12 13,002 

ลูกหนี 
รายเดิม
ผิดนัด 

4,232 293,450,205.66 - 2,241,830.78 4,522,947.98 1,122,593.56 7,887,372.32 13,399 

รวม
ทั งสิ น 

19,358 2,535,212,637.57 56,139,683.17 2,241,830.78 4,522,947.98 1,122,593.56 64,027,055.49 32,848 
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 4.2  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญข ี2563   
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี  
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันที่       
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี วัด ดังนี  
  1 ด้านการเงิน (3 ตัวชี วัด)  
  2 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 ตัวชี วัด) 
  3 ด้านที ่3 การปฏิบัติการ (3 ตัวชี วัด) 
  4 ด้านที ่4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (3 ตัวชี วัด) 
  5 ด้านที ่5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน (2 ตัวชี วัด) 
  6 ด้านที ่6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (2 ตัวชี วัด) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปี
บัญชี 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี วัด ดังนี   
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน น้ าหนัก ผลงาน คะแนน 

ด้านที่ 1 การเงิน 20     

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม 10 1 0.1000 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี ค้างช าระ 10     

                 1.2.1 หนี ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญช ี2556 - 2559) 5 2 0.1000 

                 1.2.2 หนี ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญช ี2560 - 2562) 5 5 0.2500 

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10     

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และ 5 N/A 0.0000 

                 ผลกระทบของทุนหมุนเวยีน (ตัวชี วัดร่วม)       

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 N/A 0.0000 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 35     

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดบัความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 15 1 0.1500 

                  ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ       

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานเพื่อสนับสนุน 10 N/A 0.0000 

                  โครงการส่งเสริมอาชีพ       

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การด าเนินการตามข้อสงัเกตของ สตง. 10 2 0.2000 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวยีน 15     

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 5 2 0.1000 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน 5 N/A 0.0000 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 5 2 0.1000 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

/ด้านที่ 5... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน น้ าหนัก ผลงาน คะแนน 

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 10     

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 5 2 0.1000 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบคุคล 5 2 0.1000 

ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10     

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 5     
                 (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จา่ยงบลงทุน 2.5 1 0.0250 

                     ประจ าปีบัญชี 2563       
                 (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกบัแผนการใช้จ่ายภาพรวม 2.5 1 0.0250 

                      ประจ าปีบัญช ี2563    

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงิน               
                 ของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

5 5 0.2500 

  รวม 1.5000 
  

 2. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส  คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด เพ่ือหารือในรายละเอียดตัวชี วัดที่มีข้อสงสัย ดังนี   
   1) ตัวชี วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน (ตัวชี วัดร่วม) 
   2) ตัวชี วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
   3) ตัวชี วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ  
   4) ตัวชี วัดที่ 3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ได้มีการติดตามและสอบถาม   
ไปยังบริษัท ที่ปรึกษาฯ (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ทราบว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ    
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.3 การแต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/
กรุ งเทพมหานคร  และผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในคณ ะอนุ กรรมการกลั่ น กรองและติ ดตามการด า เนิ น งาน                     
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี  
      1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้จังหวัดด าเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ             
ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้               
ความเห็นชอบก่อนประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั ง และคัดเลือก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ เสนอ
ให้ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั ง ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วน         
ที ่มท 0416.2/ว 1293 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
 2 . ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  แจ้งผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
ด าเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที ่มท 0416.2/0216 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 
  
 

/3. กรมการพัฒนาชุมชน... 
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 3. กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้ทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ด าเนินการแต่งตั ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยให้มีผลตั งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0416.2/ว 1590 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 หนังสือ
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0416.2/ว 1663 ลงวันที่  26 กันยายน 2559 และหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน            
ที ่มท 0416.2/4317 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559  

อนุ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุ กรรมการบริหารกองทุ น พัฒนาบทบาทสตรี              
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง              
ในวันที่ 30 กันยายน 2563  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แจ้งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ
คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดละไม่เกิน   
3 คน และกรุงเทพมหานคร ไม่ เกิน 5 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน           
ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาองค์กรสตรี หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ส่งให้กรมการพัฒนา
ชุมชน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพ่ือเสนอให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเห็นชอบก่อนประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
แต่งตั ง 
 ส าหรับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี  ให้จังหวัดด าเนินการแต่งตั งอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  อ าเภอละไม่ เกิน 5 คน จากผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน ด้านกฎหมาย                    
ด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาองค์กรสตรี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยเสนอให้ประธานอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั ง  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 4.4 การรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี  
 1. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขใน
ชุมชน งบประมาณ 8,579,600 บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน 
ระหว่างวันที่  15 – 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 – 13 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค         
เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/ต าบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต กทม. คณะท างานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าทีโ่ครงการ รวมทั งสิ น 2,080 คน 
 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้มีมติ เห็นชอบให้ออกประกาศ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี ย
เงินกู้และอัตราดอกเบี ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือ       
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในครัวเรือน ที่เกิดจากดอกเบี ยเงินกู้กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากการใช้เงินกู ้
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 1      
และข้อ 2 เสนอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0416.2/0874 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน   
ที ่มท 0416.2 (ยผ)/0878 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.5 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี            

        ส าน ักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง  ในการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563  ซึ่งมี 6 ด้าน  14  ตัวชี วัด ส าหรับ
ตัวชี วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน น  าหนักร้อยละ 5 กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน       
ต้นสังกัด โดยมีประเด็นย่อยพิจารณา 4 ประเด็น ดังนี   
          1) การปฏิบัติงานตรวจสอบ น  าหนักร้อยละ 45    
             2)  การประชุมปิดการตรวจสอบ น  าหนักร้อยละ 15 

             3) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ น  าหนักร้อยละ 35 

            4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ น  าหนักร้อยละ 5   
โดยมีเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื อจัดจ้าง 
การบริหารพัสด ุการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ก าหนดให้  
   (1) หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ต้องมี
การก าหนด/ทบทวนรูปแบบการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน เพ่ือให้มั่นใจว่าทุนหมุนเวียนมีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุนหมุนเวียน 

                        และ (2) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงานและ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
หากทุนหมุนเวียนหรือคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข     
ทั ง 2 ประเด็นจะถูกปรับลดคะแนนตัวชี วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ประเด็นละ 0.5000 คะแนน  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน          
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี พ.ศ. 2563  ตามเงื่อนไขประเด็นที ่2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม รับทราบ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระที ่5    เรื่องเพือ่พิจารณา  
 5.1 เรื่อง มาตรการขอปลดหนี้รายบุคคล 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี  
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุม ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่      

19 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนการลดมูลค่าหนี ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีบัญชี 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดมูลค่าหนี ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการบริหารจัดการหนี ค้างช าระของสัญญากู้เงิน
ตั งแต่ปี 2556 – 2559 และ ปี 2560 – 2561 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดหนี ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       
ตามสัญญากู้เงินในปีบัญชี 2562 นั น 

1. ตามมาตรการลดมูลค่าหนี ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามสัญญาปี 2556 - 2559 และ
ปี 2560 – 2561 ดังนี  

ข้อ 4. ในกรณีหนี ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังที่กลุ่ม
ได้รับเงินไปแล้ว ไม่ด าเนินการตามโครงการแต่น าเงินไปแบ่งกัน และมีลูกหนี บางรายตามสัญญาได้ขอช าระหนี เงินต้น 
ดอกเบี ยตามสัญญา ดอกเบี ยผิดนัด และเบี ยปรับ (ถ้ามี) ในส่วนลูกหนี ที่ตนต้องรับผิดชอบจนครบถ้วน ให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี       
เพ่ือมีมติปลดหนี กับลูกหนี รายนั น ส่วนหนี ค้างช าระที่เหลือภายหลังหักในส่วนที่ปลดหนี แล้วให้ติดตามกับลูกหนี ที่เหลือ
หากมีการเพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดีกับลูกหนี ที่เหลือ แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
เป็นการด่วน พร้อมทั งเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน  

/ข้อ 9... 



15 
 

ข้อ 9. ให้ด าเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี ตามสัญญาปี 2556 ตามข้อ 1 - 8 ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  

ส่วนหนี ค้างช าระตามสัญญาปี 2557 - 2559 ให้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับการด าเนินการ
หนี ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 โดยให้ทยอยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 โดยให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดและส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเป็น
หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญา  ปี 2556 - 2559 
แล้วรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และให้ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีรวบรวมผลการด าเนินงานดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

2. เหตุผลความจ าเป็นในการบังคับใช้มาตรการปลดหนี รายบุคคลในแผนการลดมูลค่าหนี   
ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปีบัญชี 2562 โดยอนุโลม เนื่องด้วย มาตรการฯ ดังกล่าวเป็นมาตรการ    
ที่จัดท าขึ นเพื่อลดมูลค่าหนี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2562 เพ่ือเป็นการลดภาระท่ีเกิดขึ น จึงขอใช้
มาตรการดังกล่าวในการบริหารจัดการหนี ค้างช าระ ในปี 2563 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ น าความในข้อ 4 และข้อ 9 ของมาตรการลดมูลค่าหนี ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        
ตามสัญญาปี 2556 - 2559 และปี 2560 - 2561 มาบังคับใช้ในการบริหารจัดการหนี ในปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป 

                            5.2 เรื่อง มาตรการพักช าระหนี้ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  เลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี  
   ด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ มีแนวโน้ม
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และเพ่ิมมากขึ น ส่งผลกระทบต่อสมาชิกลูกหนี ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการช าระหนี  
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่างมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
รายละเอียดดังนี  
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
        เป็นสมาชิกลูกหนี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี   
ที่กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อประกอบอาชีพ            
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
   ต้องเป็นสมาชิกลูกหนี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหนี หรือหนี ค้างช าระที่ถึงก าหนดช าระ 
ในห้วงตั งแต่วันที่ประกาศมีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และมาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ  
 3. การให้ความช่วยเหลือ 
   (1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะพิจารณาขยายก าหนดระยะเวลาช าระหนี เงินกู้ยื ม          
(พักช าระหนี ) ให้แก่สมาชิกลูกหนี ที่มีสิทธิและเข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยให้เลื่อน                                     
วันครบก าหนดช าระหนี งวดที่อยู่ในห้วงวันที่ประกาศมีผลจนถึงวันที่  30 กันยายน 2563 ไปอีก 6 เดือน โดยไม่คิด
ดอกเบี ยเพ่ิมจากดอกเบี ยเดิมที่ต้องช าระในงวดนั น และให้เลื่อนวันครบก าหนดช าระหนี ของงวดต่อ ๆ ไปอีกงวดละ        
6 เดือนตามล าดับจนกว่าจะสิ นสุดสัญญาโดยให้คิดดอกเบี ยใหม่ตามจ านวนวันในงวดนั น ๆ 
   (2) การพักช าระหนี ตามประกาศนี ไม่ตัดสิทธิผู้กู้ยืมเงินในการช าระหนี คืนกองทุนในระหว่าง
การพักช าระหนี นั น 
   (3) สมาชิกลูกหนี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการ
และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ       
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ยื่นเรื่อง ณ ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม 

/การด าเนินงาน...              
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การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่           
29 พฤษภาคม 2563 
   (4) ให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
รวบรวมรายชื่อสมาชิกลูกหนี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทีป่ระสงค์จะขอพักช าระหนี ตามมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้
ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
และให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ/คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร พิจารณารับรองการขอพักช าระหนี  ของสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้พัฒนาการอ าเภอ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน        
ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ลงนามรับรองในเอกสารข้อตกลงแนบ      
ท้ายสัญญา 
   (5) ให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอ าเภอ รายงานให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทราบ  
ภายใน 30 วัน นับแต่มีมติรับรอง  
   (6) ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
จัดท าเอกสารแนบท้ายสัญญาเพ่ิมเติม (ตามเอกสารแนบ) จ านวน 3 ชุด (ส าหรับสมาชิกลูกหนี  จ านวน 1 ชุด 
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ จ านวน 
1 ชุด และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน 1 ชุด) ภายใน 7 วัน 
และรวบรวมเอกสารแนบท้ายสัญญาเพ่ิมเติมให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดบันทึกในระบบ SARA ภายใน 30 วัน พร้อมทั งรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               

ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม การคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ
อีก 6 เดือนข้างหน้าเป็นเรื่องยาก และแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ นแล้ว จะต้องให้เวลาในการฟ้ืนตัวในการประกอบ
อาชีพของสมาชิกมากกว่า 6 เดือน เพ่ือให้มีรายได้มาช าระหนี ได้ตามปกติ เห็นควรให้ขยายระยะเวลาพักช าระหนี  
จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน แต่หากสมาชิกรายใดมีศักยภาพจะช าระหนี ได้ก่อนระยะเวลาการพักช าระหนี           
ก็สามารถด าเนินการได ้

2. เงื่อนใขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นสมาชิกลูกหนี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ที่มีหนี หรือหนี ค้างช าระที่ถึงก าหนดช าระในห้วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต้อง      
มาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือภายในก าหนดเวลา 

3. กรณีลูกหนี ที่ ได้รับอนุมัติท าสัญญากู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในห้วง        
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระคืนไม่เกิน 2 ปี และต้องช าระ
คืนอย่างน้อยปีละสองงวด หากไม่ช าระหนี ได้ตามก าหนดสัญญาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก าหนดมาตรการให้การช่วยเหลือสมาชิกต่อไป 

 
/มติที่ประชุม... 




