
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี 10/๒๕๖๔ 
วันพุธท่ี 24 พฤศจกิายน ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
............................................................................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุรศักด์ิ อักษรกุล รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
2. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน          กรรมการ 
3. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                   กรรมการ 
4. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร               กรรมการ 
5. นางสาวสุวดิา สินธปุระภา ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
6. นางสาวรชัดาภรณ์ วัฒนา                 ผู้แทนส านักงบประมาณ                                                 กรรมการ 
7. นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รกัษาการในต าแหน่ง กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสมคิด จนัทมฤก            อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                                         ติดราชการ  

ผู้เข้ารว่มประชุม  
1. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
2. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
3. นายธรีะพล คู่คิด                                 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
4. นางสาวสมธญั  เล็กเซง้  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
5. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
6. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นางขวัญใจ ใบจนัทร ์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางสาวรวนิท์อร สัมฤทธิกิ์จเจรญิ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวธญัชนก นามเจงิ นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
10. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสด์ิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
12. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

เร ิม่ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)     
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีติดราชการท่ีศูนย์อ านวยการใหญ่จติอาสาพระราชทาน จงัหวัดน่าน            
จึงได้มอบหมายรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักด์ิ อักษรกุล รองประธานกรรมการบรหิารกองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ีเป็นประธานการประชุม 
 ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

 

 /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                            1.1 แต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดับต้น สายงานบรหิารงานปกครอง 
   (ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจงัหวัด) 
       ตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 2681/2564 เร ือ่ง โอนข้าราชการพลเรอืนสามัญ                 
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 โดยให้นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนิทร ์ท้ังน้ี ก าหนดให้เดินทาง             
ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังในวันท่ี 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564   
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี 9/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี 27 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ีได้ จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุ นฯ ครั้ง ท่ี  9/๒๕๖๔                                       
และจดัส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/580 ลงวันท่ี 4 พฤศจกิายน ๒๕๖๔ , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 3202 ลงวันท่ี 4 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 3203 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 9/๒๕๖๔                    
เม่ือวนัพุธท่ี 27 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 9/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี 27 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  
เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
๕ .๑  ป ร ะ ก า ศ
คณ ะก รรม ก าร
บ ร หิ ารก อ ง ทุ น
พัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และ
อัตราดอกเบ้ียผิด
นัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีพ.ศ. 
๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔)

มติ
เห็ นชอบตามประกาศคณ ะ
กรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการ
ลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓  (ฉบับท่ี ๔) 
เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิาร
กองทุน พัฒ นาบทบาทสตร ี
พิ จ ารณ าให้ ค ว าม เห็ น ชอบ 
จ านวน 22 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 
100 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 
8,994,938.42 บาท (แปดล้าน-
เก้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพันเก้ารอ้ย-
สามสิบแปดบาทส่ีสิบสองสตางค์) 
และให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรที าหนังสือแจง้จงัหวัด
ให้ด าเนินการ โดยมีรายละเอียด    

 
กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งผลการพิจารณา
ให้จงัหวัดทราบแล้วตามหนังสือกรมการพัฒนา
ชุมชน ด่วนท่ีสุด ที่  มท 0416.4/ว 3187             
ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร ือ่ง ประกาศ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 
(ฉบับท่ี 4)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
กฎหมาย 

/ล าดับ... 
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ในการปฏิบัติท่ีชดัเจน และเรง่รดั
การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม
จดัการทะเบียนลูกหน้ี (SARA) 

 
      กรณี ท่ีลูกหน้ีท่ีมีการช าระ
หน้ีตามปกติควรมีโอกาสท่ีจะ
ได้รบัสิทธิประโยชน์ท่ีดีข้ึนกว่า
ลูกหน้ีท่ีมีการผิดนัดช าระหน้ี

 
 
 
 
 
จังหวัดได้ด าเนินการเก่ียวกับลูกหน้ีท่ีช าระ
หน้ีตามปกติ ดังน้ี 
- ลูกหน้ีท่ีมีการช าระหน้ีตามปกติจะได้รับ
สิทธิพิเศษในการพิจารณาเงนิกู้ยืมในครัง้
ต่อไป โดยดูจากประวัติการช าระหน้ี  
- สกส. ได้จัดรางวัลเชิดชูเกียรติในการช าระหน้ี
ส าหรบัลูกหน้ีชัน้ดี 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

      ๓.๒ รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
             คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเข้าเป็น
ทุนหมุนเวยีนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผล
ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึง่เป็นทุนหมุนเวยีนส าหรบัปล่อยกู้ จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชกิ เป็นยอดเงนิสะสม ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕,817,910,785.๖๙ บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน ๑๐,744,658,586.72 บาท ยอดหน้ีคงเหลือ 
จ านวน ๕,073,252,198.97 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 4,443,540,042.71 บาท คิดเป็นรอ้ยละ            
๘7.59 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน ๖29,712,156.26 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑2.41 ของหน้ีคงเหลือ 
                                     ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี  

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ ๑2 จงัหวัด หนองคาย เชียงราย เพชรบุร ีแม่ฮ่องสอน พิจิตร 
ตรงั แพร ่น่าน สุโขทัย สิงห์บุร ีหนองบัวล าภู +สระแก้ว     

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
24 จงัหวัด 

กาญจนบุร ี-บุรรีมัย์ พิษณุโลก -ราชบุร ีตาก ลพบุร ี
จันทบุร ีมหาสารคาม -อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยภูมิ 
กาฬสินธุ ์สระบุร ีสุรนิทร ์ศรสีะเกษ ปัตตานี เชยีงใหม่  
สมุทรสาคร ล าพูน บึงกาฬ สกลนคร เลย พัทลุง ล าปาง  

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑7 จงัหวัด 

 -มุกดาหาร  -สุพรรณบุร ีระยอง ขอนแก่น พะเยา 
ระนอง พระนครศรอียุธยา ก าแพงเพชร กระบ่ี 
ชัยนาท  นครศรธีรรมราช  อ่ างทอง นครพนม 
นครราชสีมา ตราด +สมุทรสงคราม ชลบุร ี 

 
๑๕.๐๑ - ๒๐ 

 
๑4 จงัหวัด 

-เพชรบูรณ์  -อ านาจเจรญิ  -อุดรธานี ฉะเชิงเทรา 
ประจวบคีรขัีนธ์ ยโสธร นราธวิาส พังงา -ปทุมธานี       
-ชุมพร นนทบุร ีรอ้ยเอ็ด สงขลา นครปฐม       

/รอ้ยละ... 
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รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

มากกว่า ๒๐ 10 จงัหวัด 
-นครนายก ปราจีนบุร ี-อุบลราชธานี -นครสวรรค์
ภูเก็ต สตูล สุราษฎรธ์านี ยะลา กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ  

  หมายเหตุ :     +         หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระดีข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว    
                -          หมายถึง จงัหวดัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระลดลงจากเดือนท่ีแล้ว    

     ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๑5 พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ) 
๑๐ อันดับแรก  

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๑ หนองคาย 81,831,649.02 221,610.85 0.27 
๒ เชยีงราย 79,300,143.85 993,992.21 1.25 
๓ เพชรบุร ี 46,774,687.96 937,965.82 2.01 
๔ แม่ฮ่องสอน 53,066,710.14 1,347,177.88 2.54 
๕ พิจติร 58,522,527.39 1,567,386.90 2.68 
๖ ตรงั 85,853,501.75 2,430,232.25 2.83 
๗ แพร ่ 40,952,995.10 1,524,432.70 3.72 
๘ น่าน 36,177,697.23 1,515,906.46 4.19 
๙ สุโขทัย 59,028,048.20 2,646,829.21 4.48 
๑๐ สิงห์บุร ี 38,889,747.46 1,846,765.53 4.75 

๑๐ อันดับสุดท้าย 

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

๖๘ นครนายก 48,842,731.75 10,215,808.64 20.92 
๖๙ ปราจนีบุร ี 51,611,941.47 11,054,171.26 21.42 
๗๐ อุบลราชธานี 99,041,148.83 21,249,498.55 21.46 
๗๑ นครสวรรค์ 89,603,276.58 19,853,966.82 22.16 
๗๒ ภูเก็ต 41,645,057.83 9,569,308.11 22.98 
๗๓ สตูล 44,057,490.68 11,144,509.28 25.30 
๗๔ สุราษฎรธ์านี 98,187,103.61 25,046,667.04 25.51 
๗๕ ยะลา 68,806,447.32 24,857,099.87 36.13 
๗๖ กรุงเทพมหานคร 97,130,588.81 36,428,280.27 37.50 
๗๗ สมุทรปราการ 83,018,798.77 31,446,675.48 37.88 
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 ผลการจดัล าดับการบรหิารจดัการหน้ีได้มาก 10 ล าดับแรก (เปรยีบเทียบข้อมูล ณ วันท่ี 
15 ธนัวาคม 2563 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2564) 

      จงัหวัดท่ีสามารถบรหิารจดัการหน้ีได้มาก 
                            จังหวัดเพชรบุร ีได้อนุมัติโครงการประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนต้ังแต่ปี 2556 - 2564  

จ านวนท้ังส้ิน 714 โครงการ เป็นเงนิ 108,682,621 บาท ข้อมูล ณ 15 พฤศจิกายน 2564 มีลูกหน้ีคงเหลือ 
367 โครงการ เป็นเงนิ 46,774,687.96 บาท หน้ีเกินก าหนดช าระ 937,965.82 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.01                      
ของยอดลูกหน้ีคงเหลือ จงัหวัดเพชรบุร ีมีการบรหิารจดัการหน้ี โดยใช ้“หลักการ ๕ต” ดังน้ี 

                - ตรวจสอบ คือ การตรวจสอบสถานะทางการเงนิของกลุ่มผู้กู้  
                - ติดตาม คือ การติดตามเยี่ยมเยียน โดยคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตาม              

การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                 - ติดต่อ คือ การแจ้งมาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสตร ีเช่น การรบัสภาพหน้ี           

การลดดอกเบ้ีย การพักช าระหน้ี เป็นต้น 
                - เตือน คือ การแจง้เตือนการช าระหน้ี เพ่ือให้ลูกหน้ีช าระหน้ีได้ตรงตามก าหนด 

                            - ต่อเน่ือง คือ การติดตามสนับสนุน ชี้แนะ และการให้ค าปรกึษา เพ่ือให้การด าเนินงาน
เปน็ไปอย่างต่อเน่ือง            
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เร ือ่งเพ่ือทราบ 
                           ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีวงเงนิงบประมาณท้ังหมด 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 
กรมการพัฒนาชุมชน ซึง่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้โอนจดัสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นเงนิ 
1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรยีบรอ้ยแล้ว  
      ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน ๒๕๖4 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย 
7,133,780.15 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.68 รายละเอียดดังน้ี 
 
 

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2563) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 พ.ย. 2564) 

 
ผลต่าง 

1 สมุทรสาคร 51.79 7.56 -44.23 
2 ภูเก็ต 59.83 22.98 -36.85 
3 อุดรธานี 48.44 15.35 -33.09 
4 หนองบัวล าภู 35.78 4.83 -30.95 
5 เลย 39.67 9.71 -29.96 
6 อ านาจเจรญิ 40.47 15.14 -25.33 
7 ฉะเชงิเทรา 40.13 15.65 -24.48 
8 ตราด 37.86 14.08 -23.78 
9 สมุทรสงคราม 38.25 14.54 -23.71 
10 มุกดาหาร 33.01 10.22 -22.79 

/รายการ... 
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รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 6,118,845.15 295,376,654.85 2.03 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  140,890.00 142,859,110.00 0.10 

เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 874,045.00 599,125,955.00 0.15 
รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 7,133,780.15 1,037,361,719.85 0.68 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

              ๔.๒ การแต่งต้ังผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                 1. ค าส่ังคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี 280/2563 เร ือ่ง แต่งต้ัง
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยแต่งต้ัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
       2. ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 2681/2564 เร ือ่งโอนข้าราชการพลเรอืนสามัญ ลงวันท่ี 8 
พฤศจกิายน 2564 ได้แต่งต้ังนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชนให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุรนิทร ์ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 โดยนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมการ
พัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี    
       3. ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวยีนว่าด้วยมาตรฐานการบรหิาร              
งานบุคคลของทุนหมุนเวยีน ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ส่วนท่ี 2  
       ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบรหิารแต่งต้ังผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน เพ่ือท าหน้าท่ีบรหิารทุนหมุนเวยีน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย การแต่งต้ังผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน สามารถด าเนินการโดยแต่งต้ังจากเจ้าหน้าท่ีของรฐั        
ในหน่วยงานของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีน หรอืสรรหาบุคคลภายนอกก็ได้                 
             ข้อ 11 ส าหรบัผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั ซึ่งแต่งต้ังโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีนอาจได้รบัค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบรหิารก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
            ข้อ 12 เม่ือผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนต้องพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการ
บรหิารด าเนินการแต่งต้ังผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนข้ึนใหม่แทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่ง ให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสิบวัน          
นับแต่วันท่ีผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนน้ันพ้นต าแหน่ง  
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ                           
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุม ครัง้ท่ี  ๔/๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน         
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใชบั้งคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้จงัหวัด         
ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ี         
ท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ส านักงานกองทุน       
พัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด น้ัน 

/จงัหวัด… 
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             จงัหวัดเสนอขอความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณา                    
ให้ ความเห็นชอบ จ านวน 13 จังหวัด รวมท้ั งส้ิน 22 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 2 ,372 ,143 .38 บาท  
(สองล้านสามแสนเจด็หม่ืนสองพันหน่ึงรอ้ยส่ีสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) รายละเอียดดังน้ี 
ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด  เลขท่ีหนังสือ  ลงวันท่ี  จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 นครปฐม นฐ 0019/17543 18 ตุลาคม 2564  1  152,160.00 
2 สงขลา สข 0019.1 (อกส.จ.)/19092 19 ตุลาคม 2564 2 163,655.00 
3 จนัทบุร ี จบ 0019/12561 19 ตุลาคม 2564 1 188,923.49 
4 ฉะเชงิเทรา ฉช 0019 (อกส.จ.)/

18649 
21 ตุลาคม 2564 4 425,736.67 

5 ยโสธร ยส 0019/18563 10 พฤศจกิายน 2564 1 84,982.00 
6 อุดรธานี อด 0019.1/17434 10 พฤศจกิายน 2564 2 178,736.26 
7 พะเยา พย 0019.3/18533 10 พฤศจกิายน 2564 3 175,847.00 
8 สระบุร ี ด่วนท่ีสุด สบ 0019/16005 11 พฤศจกิายน 2564 1 98,699.98 
9 อุบลราชธานี อบ 0019/22837 12 พฤศจกิายน 2564 1 56,286.01 
10 ปราจนีบุร ี ปจ 0019/ว 12606 15 พฤศจกิายน 2564 1 190,307.00 
11 สมุทรปราการ สป 0019.1/19908 15 พฤศจกิายน 2564 3 300,936.75 
12 สิงห์บุร ี สห 0019/7476 15 พฤศจกิายน 2564 1 282,100.22 
13 นครพนม นพ 0019/13104 16 พฤศจกิายน 2564 1 73,773.00 

รวมท้ังส้ิน 22 2,372,143.38 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร           
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 13 จังหวัด 
รวมท้ังส้ิน 22 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 2,372,143.38 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสองพันหน่ึงรอ้ย-         
ส่ีสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) และให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรที าหนังสือแจ้งจงัหวัดให้ด าเนินการ                                   
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติท่ีชดัเจน และเรง่รดัการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมจดัการทะเบียนลูกหน้ี (SARA) 

       ๕.2 การขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง การเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ต าแหน่งนิติกร 
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
      1. กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาเห็นชอบการจ่ายค่าตอนแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชน                             
ขอท าความตกลง ตามหนังสือกรมบัญชกีลาง ท่ี กค 0406.5/14729 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 เร ือ่ง ขอท าความตกลงจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 8 ราย 
      2. กรมบัญชกีลาง เห็นชอบโครงสรา้งการบรหิาร กรอบอัตราก าลัง และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.5/48357 ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2563 เร ือ่ง โครงสรา้งการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจงึท าให้จงัหวัดยะลา ปัตตานี และจงัหวัด
นราธวิาส มีต าแหน่งนิติกร เพ่ิมเติม จ านวน 3 ราย 
 

/3. กระทรวง... 






