
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี 11/๒๕๖๔ 
วันอังคารท่ี 21 ธนัวาคม ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุม 3001 ชัน้ 3 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
............................................................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมคิด จนัทมฤก             อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                          ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักด์ิ อักษรกุล รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
3. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ           ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
4. นางสาวรชัดาภรณ์ วัฒนา                 ผู้แทนส านักงบประมาณ                                                 กรรมการ 
5. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร               กรรมการ 
6. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน          กรรมการ 
7. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                   กรรมการ 
8. นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รกัษาการในต าแหน่ง กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
-                                          

ผู้เข้ารว่มประชุม  
1. นางนวลจนัทร ์ศรมีงคล   ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน 
2. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
3. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
4. นายธรีะพล คู่คิด                                 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
5. นางสาวสมธญั  เล็กเซง้  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
7. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางขวัญใจ ใบจนัทร ์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวธญัชนก นามเจงิ นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
10. นายภัทราวุธ ปะตังถาโต  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสด์ิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
13. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางสาววันวสิา กาญจนะสมบัติ  นักวชิาการพัฒนาชุมชน 

เร ิม่ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม นายสมคิด จนัทมฤก อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านท่ีเข้ารว่มประชุมในครัง้น้ี  
 ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

 

 
/ระเบียบ... 



- 2 - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                            1.1 การจดังานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสรา้งความม่ันคงด้านอาชพี สู่ความเข้มแข็ง 
ในชุมชน    
       ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี าหนดจัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                      
สรา้งความมั่นคงด้านอาชพี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน ระหว่างวันท่ี 23 - 25 ธนัวาคม 2564 ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพค 
เมืองทองธานี จงัหวัดนนทบุร ีมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจังหวัด/ต าบล และคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/ต าบล/เทศบาล/เขต                 
และกรุงเทพมหานคร กลุ่มอาชพีท่ีได้รบัเงนิสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับจงัหวัด และกรุงเทพมหานคร 
และนักวชิาการพัฒนาชุมชนท่ีได้รบัมอบหมาย รวมท้ังส้ิน จ านวน 800 คน 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี                    
 ครัง้ท่ี 10/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี 24 พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ  ครั้ง ท่ี  10/๒๕๖๔                                       
และจดัส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/8096 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน ๒๕๖๔ , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/8097 ลงวันท่ี 
30 พฤศจกิายน ๒๕๖๔, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/8098 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน ๒๕๖๔ และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 3497 ลงวันท่ี 30 
พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีครั้งท่ี 10/๒๕๖๔                    
เมื่อวันพุธท่ี 24 พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
      ๓.1 รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
             คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยรวมเป็น
ทุนหมุนเวยีนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนมีผล  
ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึง่เป็นทุนหมุนเวยีนส าหรบัปล่อยกู้ให้กับสมาชกิ จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชกิ เป็นยอดเงนิสะสม ณ วันท่ี วันท่ี 9 ธนัวาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕,857,316,383.๖๙ บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน ๑๐,795,092,725.59 บาท ยอดหน้ีคงเหลือ 
จ านวน ๕,062,223,658.10 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 4,410,225,048.82 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
๘7.12 ของลูกหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน ๖51,998,609.28 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑2.88                   
ของลูกหน้ีคงเหลือ 
                                     ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี  

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ ๑1 จงัหวัด 
หนองคาย เชยีงราย เพชรบุร ีพิจติร แพร ่แม่ฮ่องสอน 
ตรงั น่าน สิงห์บุร ีสุโขทัย +บุรรีมัย์            

๕.๐๑ - ๑๐ 23 จงัหวัด 

กาญจนบุร ีราชบุร ีลพบุร ีตาก พิษณุโลก อุทัยธานี
เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ จันทบุร ี-หนองบัวล าภู สระบุร ี
มหาสารคาม กาฬสินธุ ์-สระแก้ว ชัยภูมิ สมุทรสาคร
สุรนิทร ์ปัตตานี ล าพูน สกลนคร บึงกาฬ ศรสีะเกษ เลย  

/รอ้ยละ... 
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รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑8 จงัหวัด 

-พัทลุง  สุพรรณบุร ีมุกดาหาร ระยอง -ล าปาง พะเยา
นค รพนม  ก า แ พ ง เ พ ช ร  ร ะ น อ ง  ข อ นแ ก่ น 
พระนครศร อียุ ธย า  ก ระ บ่ี  ชั ยนาท  อ่ า งทอง 
นครศรธีรรมราช +เพชรบูรณ์ ตราด นครราชสีมา  

 
๑๕.๐๑ - ๒๐ 

 
๑5 จงัหวัด 

-สมุทรสงคราม -ชลบุร ีอ านาจเจรญิ ประจวบคีรขีันธ ์
ยโสธร นราธิวาส อุดรธานี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี 
พังงา ชุมพร นครปฐม นนทบุร ีสงขลา รอ้ยเอ็ด      

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

  หมายเหตุ :     +         หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระดีขึ้นจากเดือนท่ีแล้ว    
                -          หมายถึง จงัหวดัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระลดลงจากเดือนท่ีแล้ว    

     ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมลู ณ วันท่ี 9 ธนัวาคม ๒๕๖๔ ) 
๑๐ อันดับแรก  

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๑ หนองคาย 81,733,133.02 284,590.85 0.35 
๒ เชยีงราย 79,827,612.84 1,273,619.20 1.60 
๓ เพชรบุร ี 46,632,896.96 1,004,788.75 2.15 
๔ พิจติร 57,974,425.75 1,550,338.35 2.67 
๕ แพร ่ 40,213,197.53 1,081,059.08 2.69 
๖ แมฮ่่องสอน 52,980,995.21 1,436,904.63 2.71 
๗ ตรงั 85,913,892.04 2,499,987.25 2.91 
๘ น่าน 35,633,879.31 1,351,301.31 3.79 
๙ สิงห์บุร ี 38,700,748.42 1,675,519.14 4.33 
๑๐ สุโขทัย 58,505,957.37 2,640,613.21 4.51 

๑๐ อันดับสุดท้าย 

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

๖๘ อุบลราชธานี 101,495,444.22 21,258,389.69 20.95 
๖๙ นครนายก 48,103,947.64 10,474,879.98 21.78 
๗๐ ปราจนีบุร ี 50,995,519.47 11,186,043.93 21.94 
๗๑ ภูเก็ต 41,026,003.35 9,811,900.43 23.92 
๗๒ นครสวรรค์ 88,258,334.86 21,136,452.29 23.95 
๗๓ สุราษฎรธ์านี 97,605,934.19 25,172,881.77 25.79 
๗๔ สตูล 43,489,315.04 11,605,131.66 26.69 
๗๕ สมุทรปราการ 82,629,627.79 31,368,056.99 37.96 

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

๗๖ กรุงเทพมหานคร 96,412,840.57 36,990,441.66 38.37 
๗๗ ยะลา 68,318,622.20 26,889,463.98 39.36 

 ผลการจดัล าดับการบรหิารจดัการหน้ีได้มาก 10 ล าดับแรก (เปรยีบเทียบข้อมูล ณ วันท่ี 
15 ธนัวาคม 2563 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ธนัวาคม 2564) 

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 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน 
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ 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 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย 
62,145,464.11 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.95 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 26,657,972.11 274,837,527.89 8.84 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  1,014,305.00 141,985,695.00 0.71 
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 34,473,187.00 565,526,813.00 5.75 

รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 62,145,464.11 982,350,035.89 5.95 
มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2563) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 
(ข้อมูล ณ 9 ธ.ค. 2564) 

 
ผลต่าง 

1 สมุทรสาคร 51.79 7.41 -44.38 
2 ภูเก็ต 59.83 23.92 -35.91 
3 อุดรธานี 48.44 16.33 -32.11 
4 เลย 39.67 9.36 -30.31 
5 หนองบัวล าภ ู 35.78 6.14 -29.64 
6 อ านาจเจรญิ 40.47 15.54 -24.93 
7 ฉะเชงิเทรา 40.13 16.90 -23.23 
8 ตราด 37.86 14.80 -23.06 
9 สมุทรสงคราม 38.25 15.24 -23.01 
10 สมุทรปราการ 59.89 37.96 -21.93 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕   เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ                           
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีในการประชุม ครั้ง ท่ี ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
เร ื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน         
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใชบั้งคับเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้จงัหวัด         
ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ี         
ท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ส านักงานกองทุน       
พัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ื่องต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด น้ัน 
             จงัหวัดเสนอขอความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพื่อให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพีิจารณา                    
ให้ความเห็นชอบ จ านวน 16 จังหวัด รวมท้ัง ส้ิน 59 โครงการ เป็นจ านวนเง นิ 7 ,133,299.23 บาท  
(เจด็ล้านหน่ึงแสนสามหมื่นสามพันสองรอ้ยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) รายละเอียดดังน้ี 
ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด  เลขท่ีหนังสือ  ลงวันท่ี  จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 ล าพูน ลพ 0019.3/18985 18 พฤศจกิายน 2564 3 618,466.38 
2 เพชรบูรณ์ ด่วนท่ีสุด พช 0019 

(อกส.จ.)/16997 
18 พฤศจกิายน 2564 5 659,892.00 

3 สมุทรสงคราม สส 0019  
(อกส.จ.)/16196 

18 พฤศจกิายน 2564 2 84,999.36 

4 ยะลา ยล 0019.1/28666 19 พฤศจกิายน 2564 6 935,201.00 
5 ภูเก็ต ภก 0019/23918 19 พฤศจกิายน 2564 1 105,106.86 
6 นครศรธีรรมราช นศ 0019.4 

(อกส.จ.)/20284 
19 พฤศจกิายน 2564 3 463,009.89 

7 ลพบุร ี ลบ 0019/13524 22 พฤศจกิายน 2564 2 259,834.00 
8 สุรนิทร ์ สร 0019/15764 22 พฤศจกิายน 2564 2 21,768.00 
9 สุพรรณบุร ี สพ 0019/22643 24 พฤศจกิายน 2564 1 48,625.00 
10 สกลนคร สน 0019.4  

(อกส.จ.)/21970 
      30 พฤศจกิายน 2564 6 471,408.00 

11 สตูล สต 0019  
(อกส.จ.)/10313 

30 พฤศจกิายน 2564 14 1,370,685.00 

12 ตาก ตก 0019.3  
(อกส.จ.)/19977 

1 ธนัวาคม 2564 1 128,092.68 

13 กรุงเทพมหานคร มท 0416.3  
(อกส.กทม.)/233 

1 ธนัวาคม 2564 1 86,443.06 

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด  เลขท่ีหนังสือ  ลงวันท่ี  จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

14 สุราษฎรธ์านี สฎ 0019  
(อกส.จ.)/19507 

2 ธนัวาคม 2564 1 209,390.00 

15 ปราจนีบุร ี ปจ 0019/13476 7 ธนัวาคม 2564 1 60,424.00 
16 พะเยา พย 0019.3/20363 8 ธนัวาคม 2564 10 1,609,954.00 

 รวมท้ังส้ิน 59 7,133,299.23 
ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1. เปลี่ยนชื่อวาระการประชุมจากเดิมประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เป็น “การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย 
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครั้งท่ี 6 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี 
เร ื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔)”  
  2. จัดท าข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ยผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) และสรุปเหตุผลของแต่ละโครงการในการขอลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา 
  3. ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการท่ีได้รบัอนุมัติตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔)  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด ท้ัง 16 จังหวัด  
59 โครงการ จ านวนเงนิ 7,133,299.23 บาท (เจ็ดล้านหน่ึงแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท- 
ยี่สิบสามสตางค์) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัดได้ด าเนินการ 
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดั และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

       ๕.2 การแต่งต้ังผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
             ค าส่ังคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี 280/2563 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 เร ือ่ง แต่งต้ังผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน โดยแต่งต้ัง 
นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
      ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 2681/2564 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เร ือ่งโอน
ข้ าราชการพลเรอืนสามัญ ได้แต่งต้ังนางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน  
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนิทร์ ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 โดยนางทรงลักษณ์ วรภัย  
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
         ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวยีนว่าด้วยมาตรฐาน 
การบรหิารงานบุคคลของทุนหมุนเวยีน ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ส่วนท่ี 2  
         ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบรหิารแต่งต้ังผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน เพื่อท าหน้าท่ีบรหิารทุน
หมุนเวยีนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจา้ง รวมท้ังปฏิบัติงาน
อื่นตามท่ีคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย การแต่งต้ังผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน สามารถด าเนินการโดยแต่งต้ัง 
จากเจา้หน้าท่ีของรฐัในหน่วยงานของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีน หรอืสรรหาบุคคลภายนอกก็ได้    

/ข้อ 11... 
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           ข้อ 11 ส าหรบัผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั ซึ่งแต่งต้ังโดยหัวหน้า
หน่วยงานของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีนอาจได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบรหิารก าหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง  
          ข้อ 12 เมื่อผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนต้องพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆให้คณะกรรมการ
บรหิารด าเนินการแต่งต้ังผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนขึ้นใหม่แทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่ง ให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันท่ีผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนน้ันพ้นต าแหน่ง 
ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า 
เน่ืองจากผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีต าแหน่งท่ีว่างลง ประธานคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้เสนอนางนวลจันทร์ ศรมีงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน  
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและขออนุมัติท่ีประชุมให้นางนวลจันทร ์ 
ศรมีงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 2. นางสุนีย์  บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังน้ี  เน่ืองจาก
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีการเปลี่ยนใหม่ ถึง  3 ต าแหน่ง คือ ประธานกรรมการ  
รองประธาน และผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีขอฝากภารกิจงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ท่ีต้องด าเนินการต่อเน่ือง ดังน้ี 
      2.1 การบรหิารจดัการหน้ีมีเป้าหมายให้หน้ีเกินก าหนดช าระไม่เกินรอ้ยละ 5 ของลูกหน้ีคงเหลือ 
            2.2 การแก้ไขปัญหาเงนิรอตรวจสอบจ านวน 200 กว่าล้านบาท  
             2.3 การแก้ไขกรณีท่ีส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงนิ 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
      2.4 การแก้ไขระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (SARA)  
มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังนางนวลจันทร ์ศรมีงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน  
เป็นผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอีกต าแหน่งหน่ึง และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

        5.3 ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
                                   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียง 
และแผนบรหิารความเส่ียง ตามแนวทางการบรหิารความเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management Integrated Framework) อ้ างอิ งตามมาตรฐานสากลของThe Committee of Sponsoring 
Organization of The Treadway Commission : COSO  ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ (รายละเอียด 
ตามคู่มือการบรหิารความเส่ียงองค์กร) ดังน้ี (เอกสารแนบ) 
             1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
                        2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบรหิารความเส่ียง 
                       3. การระบุความเส่ียงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ความเส่ียง 4 ด้าน (รายละเอียดแผนการ
บรหิารความเส่ียงองค์กร) ดังน้ี 
       3.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
       3.2 ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
       3.3 ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk) 
       3.4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
    4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเส่ียงระดับองค์กร 
                        5. การตอบสนองความเส่ียง 
                        6. กิจกรรมการควบคุมภายใน  
 /7. สารสนเทศ... 






