
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  

ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 

............................................................................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                     ประธานกรรมการ 
2. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานกองทุนชุมชน                      กรรมการ 
3. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี                    กรรมการ 
4. นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร               กรรมการ 
5. นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช            ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                            กรรมการ 
6. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่                                  กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา           รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                                       ลาป่วย 
2. ผู้แทนส านักงบประมาณ  -                - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางพัชรินทร์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
3. นายวีระพล ปักค าไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาตร์ 
4. นายธีระพล คู่คิด ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
5. นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นายเทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
7. นางณัญชยา ชุ่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางขวัญใจ ใบจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นางสาวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
11. นายภัทราวุธ ปะตังถาโต นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสาวธัญชนก นามเจิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
13. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวพิชญ์ลดา ขวัญดี นิติกร 
15. นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวนภัค น้อยศิริ                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวกัลยกร ศรีชุมจันทร์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวณภัทร เทพพูลผล               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวธรรญกร สุขเกษม  นักจัดการงานทั่วไป 
20. นางสาวสุพิศดา จึงเอ่ียมศรี              นักวชิาการเงินและบัญชี 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานที่ประชุม นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานที่ประชุม                            
กล่าวขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
        - 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน              
พัฒนาบทบาทสตรี  ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ครั้ งที่  2/2564                  
และจัดส่งร่างรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว                 
ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท 0416.2/1645 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 , ท่ี มท 
0416.2/ว 743 ลงวันที่  17 มีนาคม 2564 และ ที่ มท 0416.2/ว 744 ลงวันที่  17 มีนาคม 2564                 
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่  2/2564            
เมื่อวันพุธที ่24 กุมภาพันธ์ 2564  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
             3.1 การติดตามมติที่ประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ระเบี ยบวาระที่  4
เรื่องเพื่อทราบ 
4.2 รายงานผลการ
ด า เนิ น ง า น ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ด า เนิ น ง า น ทุ น
หมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2564 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน 

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

 1 . ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ตั วชี้ วั ด จั ดท าแผน                         
ก ารด า เนิ น งาน เพ่ื อขั บ เคลื่ อน ตั วชี้ วั ด                     
แต่ ละตั วชี้ วั ดและระบุ ผลผลิ ต  ผลลั พธ์                
ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน  
2. รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน               
ของตัวชี้วัดให้คณะกรรมการบริหารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตรีทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ื อก ากั บติ ดตามและให้ ข้ อ เสนอแนะ                      
ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ได้มีหนังสือ ที่ มท 0416.2/                     
ว0167 วันที่  11 มีนาคม 
2564 เรื่อง การรายงานผล              
การด าเนินงานการประเมินผล                            
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ป ระจ าปี บั ญ ชี  2 5 6 4                
ให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการดังนี้  
1. ให้ ผู้ รับผิ ดชอบตัวชี้ วัด
จั ดท าแผนการขับเคลื่ อน
ตัวชี้วัด 
2. รายงานผลความก้าวหน้า 
การขับเคลื่อนตัวชี้ วัดเป็น
ประจ าทุกเดือนเพ่ือรวบรวม
และเสนอเข้าที่ประชุม คกส.  

 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ระเบี ยบวาระที่  4
เรื่องเพื่อทราบ 
4.5 รายงานผลตาม
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรมก ารบ ริห า ร
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บ ท บ า ท ส ต รี  
เ รื่ อ ง  ม า ต ร ก า ร
ชั่วคราว : พักช าระ
ห นี้ ให้ แ ก่ ส ม าชิ ก
ลู ก ห นี้ ก อ ง ทุ น       
พัฒนาบทบาทสตรี                
กรณีการแพร่ระบาด 
ของโรคติ ดเชื้ อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-
19) (ฉบับที ่2) 

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ์  เรื่ อ ง หลัก เกณ ฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตรา
ดอกเบี้ ย เงินกู้  และอัตราดอกเบี้ ยผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2563 
(ฉ บั บ ที่  3 ) แ ล ะม าต รก ารชั่ ว ค ร าว  :                     
พักช าระหนี้ ให้ แก่สมาชิกลูกหนี้ กองทุน              
พัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   
(ฉบับที ่2) ให้สมาชิกทราบโดยทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 
2. รายงานผลการด าเนินการตามประกาศ                   
โดยแยกกลุ่มจังหวัดดังนี้  
- จังหวัดที่ได้ด าเนินการแล้ว 
- จังหวัดที่ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บันทึกข้อมูล
ในระบบ SARA 
- จังหวัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
3. ให้ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ จัดท าโครงการติดตาม/สนับสนุนการ
ด าเนิ นงานกองทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท สต รี                    
ใน เขตตรวจราชการทั้ ง  18  เขตตรวจ               
เน้นจังหวัดที่มีปัญหา  

 
1 . ส า นั ก งาน ก อ งทุ น          
พั ฒ นาบทบาทสตรี ได้ มี              
ก า ร เน้ น ย้ า ให้ จั งห วั ด
ประชาสัมพันธ์ถึ งมาตรการ            
ต่ าง ๆ ที่ ให้ การช่ วยเหลื อ               
และบรรเทาความเดื อดร้อน 
ให้ แก่ ลู กหนี้ ของกองทุ นฯ          
ในการประชุ ม  ผ่ านระบบ           
วี ดิ ทั ศ น์ ท า ง ไ ก ล               
(video conference) เมื่ อวั นที่ 
9 มีนาคม 2563 และให้จังหวัด
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ประกาศ ทั้ ง 2 ฉบั บตามที่   
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เสนอแนะ 
2. ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ได้ ป ระสาน
จั ง ห วั ด ให้ เ ร่ ง รั ด ก า ร
ด าเนินการและบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
 
3 .อ ยู่ ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร
ด าเนินการเสนอโครงการโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดที่
มีหนี้เกินก าหนดช าระจ านวน
มาก 

 
กลุ่มกฎหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมาย 
 
 
 

 
กลุ่มนโยบาย

และยุทธศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.2 รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย                           
เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน                 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับโอนเงินซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับปล่อยกู้  
จ านวน 5,800,000,000 บาท 

   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก เป็นยอดเงินสะสม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 
จ านวน 15,341,841,951.69 บาท ได้รับการช าระเงินต้น จ านวน 10,219,008,378.41 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 
จ านวน 5,122,833,573.28 บาท รายละเอียดดังนี้ 

/ยอดหนี้... 
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                            ยอดหนี้คงเหลือ จ านวน 5,122,833,573.28 บาท เป็นหนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 
4,290,535,704.25 บาท คิ ด เป็ นร้อยละ 83 .75 ของหนี้ คงเหลื อ  และหนี้ เกิ นก าหนดช าระจ านวน 
832,297,869.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของหนี้คงเหลือ  

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. จัดท าฐานข้อมูลลูกหนี้  เพ่ือให้การบริหารจัดการหนี้ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                 
มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
          2. วิเคราะห์สภาพปัญหา และศักยภาพของลูกหนี้   
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
        4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
     กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวงเงินงบประมาณทั ้งหมด 2,108,036,300.00 บาท มีผลตั ้งแต่วันที ่ 1 
ตุลาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 2,108,036,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
968,484,564.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.94 รายละเอียด ดังนี้ 
     1 ) งบ บ ริ ห าร  ได้ รั บ จั ด ส รร  4 0 2 ,0 3 6 ,3 0 0 .0 0  บ าท  มี ผ ลก าร เบิ ก จ่ าย                             
จ านวน 115,844,128.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.81 
     2 ) เงิน อุดหนุ น  ได้ รับ จั ดสรร  2 28 ,00 0 ,0 00 .0 0  บ าท  มี ผลการ เบิ กจ่ า ย                     
จ านวน 45,067,890.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.77 
     3 ) เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 1 ,478 ,000 ,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย                
จ านวน 807,572,546.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.64 
มติที่ประชุม รับทราบ 

            4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
        เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
       กรมการพัฒนาชุมชน  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนิน งาน                         
ทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2564 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1) ด้านที ่1 การเงิน (2 ตัวชี้วัด)  
  2) ด้านที ่2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 ตัวชี้วัด) 
  3) ด้านที ่3 การปฏิบัติการ (3 ตัวชี้วัด) 
  4) ด้านที ่4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (3 ตัวชี้วัด) 
  5) ด้านที ่5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้บริหารทุนหมุนเวียน       

พนักงาน และลูกจ้าง (2 ตัวชี้วัด) 
  6) ด้านที ่6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (2 ตัวชี้วัด) 
                  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญชี 2564 จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 

 
/ด้านที่ 1... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน   คะแนน 
ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม ร้อยละ 75 44.89 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ     
                 1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญชี 2556-2559) ร้อยละ 70 20.65 1 
                 1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี 2560-2563) ร้อยละ 8 34.82 5 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ ระดับ 5 2 2 
                  และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)     
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 95 N/A N/A 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 1 1 
                  การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 2 2 
                  เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ     
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ระดับ 5 1 1 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 2 2 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 1 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 3 3 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร     
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 3 3 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 1 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง     
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 

ร้อยละ 100 47.86 1                   (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย 
                       งบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2564 

              (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย                                                   
                       ภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2564 

ร้อยละ 100 45.94 1 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน                        
                 และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ  
                 อิเล็กทรอนิกส ์ 

ระดับ 5 5 5 

                                                     
 

คะแนนเฉลี่ย 1.9500 

 
/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ติดตามจังหวัดที่ยังไม่ได้ใช้ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์               
ของตัวชี้วัดที่ 6.2  
  2. การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่  3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. และตัวชี้วัดที่  4.3                 
การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล สามารถน าโครงการการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรมีาปรับใช้เพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 รายงานผลตามประกาศคณ ะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุน             
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับท่ี 3) 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในการประชุม ครั้งที่  10/2563                   
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) โดยก าหนดให้ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดช าระ
หนี้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ                
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2563   
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้          
มีผลใช้บังคับ และปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ือช าระหนี้เป็นรายเดือน ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด               
เหลือในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินช าระหนี้ตรงตามที่ก าหนด           
ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ท าการตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ข้อมูล ณ วันที่ 25 
มีนาคม 2564 พบว่ามีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  มาแสดงตนเพ่ือใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด                   
จ านวน 3 ,924 โครงการ คิด เป็ น เงินต้น  จ านวน 320 ,726 ,682.48  บาท  ดอกเบี้ ยตามสัญญ า                       
จ าน วน  6 ,7 5 7 ,2 9 1 .1 2  บ าท  ด อก เบี้ ย ผิ ด นั ด  จ าน วน  5 8 ,0 1 2 ,3 1 5 .2 5  บ าท  เบี้ ย ป รั บ                                    
จ านวน 1,129,953.21 บาท    
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4 .4  รายงานผลตามประกาศคณ ะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                  
เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักช าระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาด                    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 2) 
            เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
   คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุม ครั้งที่  1/2564              
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                 
เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักช าระหนี้ ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรณีการแพร่ระบาด              
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) โดยก าหนดให้ลูกหนี้ที่ เคยใช้สิทธิพักช าระหนี้                    
มาแสดงความประสงค์ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศ จะได้รับการขยายระยะเวลาพักช าระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน  
และลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักช าระหนี้ ให้ยื่นเรื่องภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศ พิจารณาด าเนินการพักช าระหนี้               
ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้  (SARA) ข้อมูล ณ วันที่  25 มีนาคม 2564 พบว่า มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เข้าร่วมมาตรการชั่วคราว พักช าระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาท จ านวน 7,130 โครงการ  
คิดเป็นเงินต้น จ านวน 788,871,022.78 บาท ดอกเบี้ยตามสัญญา จ านวน 500,662.75 บาท ดอกเบี้ยผิดนัด 
จ านวน 6,035,804.40 บาท เบี้ยปรับ จ านวน 44,819.82 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
 /1) ลูกหนี้... 
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   1) ลูกหนี้ที่ เคยใช้สิทธิพักช าระหนี้  มาแสดงความประสงค์ จ านวน 3,662 โครงการ                
คิดเป็นเงินต้น จ านวน 424,915,461.12 บาท ดอกเบี้ยตามสัญญา จ านวน 346,153.27 บาท ดอกเบี้ยผิดนัด 
จ านวน 1,580,563.73 บาท เบี้ยปรับ จ านวน 42,043.87 บาท 
         2) ลูกหนี้ ที่ ยั งไม่ เคยใช้ สิทธิ พักช าระหนี้  มายื่นเรื่อง จ านวน 3,468 โครงการ               
คิดเป็นเงินต้น จ านวน 363,955,561.66 บาท ดอกเบี้ยตามสัญญา จ านวน 154,509.48 บาท ดอกเบี้ยผิดนัด 
จ านวน 4,455,240.67 บาท เบี้ยปรับ จ านวน 2,775.95 บาท  

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. การพักช าระหนี้มีผลกระทบกับกระแสเงินสด ให้ฝ่ายเลขาฯ ประมาณการกระแสเงินสดที่คงเหลือ 
มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณ 
   2. รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.5 เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
       เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
       กรมบัญชีกลางได้ก าหนดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่  4.2               
การตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ต้องด าเนินการจัดท า
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563                 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                  
โดยได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ครั้งที่  5  /2560                      
เมื่อวันจันทร์ที่  31 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระที่  4.2 มีมติให้กลุ่มตรวจสอบภายในจัดท ากฎบัตร                       
การตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแยกจากกฎบัตร การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน                     
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลางไม่ได้ก าหนดการประเมินผล การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 
การตรวจสอบภายใน กรณีที่  2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้น การจัดท ากฎบัตร                 
การตรวจสอบภายในถึงแม้ว่ากฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดแต่ต้องด าเนินการ
จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14                      
พฤศจิกายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถใช้แบบเดิมได้ ถ้ามีการปรับปรุง
แก้ไขกฎบัตรฯ ควรน าเข้าที่ประชุมเพ่ือรายงานส่วนที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.6 โครงการการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
       เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติจ้าง บริษัท อินโนวิช โซลูชั่น จ ากัด  ให้เป็นที่ปรึกษา           
โครงการการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป                   
ในวงเงิน 6,464,400.00 บาท (หกล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือส านักงานกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตรี ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.1(อบ)/0379 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท อินโนวิช                
โซลูชั่น จ ากัด ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่  9 มีนาคม 2564 เริ่มด าเนินงานวันที่  9 มีนาคม 2564                
ระยะเวลาด าเนินการ 180 วัน และจะต้องด าเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน 2564  
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ก าหนดส่งมอบงานจ านวน 3 งวด ซึ่งบริษัท อินโนวิช โซลูชั่น จ ากัด ได้ด าเนินการตามโครงการไปแล้ว โดยบริษัท               
ได้ศึกษาวิ เคราะห์ความต้องการระบบลูกหนี้ เงินทุนหมุนเวียน  และศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล                 
การจัดการข้อมูลของระบบงานบัญชีการเงิน พัสดุ และงบประมาณ สัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน          
พร้อมทั้งน าเข้าฐานข้อมูลเพ่ือการทดสอบระบบงานบัญชีการเงิน  พัสดุ งบประมาณ และบริษัทได้ลงพ้ืนที่                 
จังหวัดนครนายก เพ่ือทดสอบระบบ ซึ่ งสามารถดูข้อมูลได้ เป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบ ERP และระบบ SARA                         
การด าเนินโครงการในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 46   

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โครงการดังกล่าว
เป็นพัฒนาการการท างานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความก้าวหน้า เป็นกองทุนที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงว่าระบบการรายงานเดิมไม่สามารถหาหลักฐาน                 
สอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ อาจให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนหมุนเวียนต้นแบบเพ่ือให้กองทุน
หมุนเวียนอ่ืน ๆ มาศึกษาดูงานในเรื่องระบบได้อีกด้วย 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในที่ประชุม 
                         1. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการดูแลกันเองของสมาชิกในกลุ่ม               
การจัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/อ าเภอ ประจ าเดือน เพ่ือให้สมาชิกได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน โดยมีพัฒนากรประจ าต าบลร่วมกิจกรรมด้วย การจัดท ากองทุนสวัสดิการ ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จัก            
การออมเงิน ตัวอย่างเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมส่งเสริมการออม พันธะสัญญาแห่งการให้                 
โดยให้สมาชิกกองทุนฯ ออมเงินวันละหนึ่งบาท ตัดเงินออมจากสมาชิกคนละ 60 บาท เพ่ือกลับคืนสู่ พ้ืนที่                      
ของแต่ละอ าเภอน าไปเป็นทุนการศึกษาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ   
                         2. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรด าเนินการจัดโครงสร้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
ทุกระดับให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยใช้ภาคีเครือข่ายช่วยในการท างาน   
เช่น หัวหน้าส่วนราชการ อสม. เกษตรต าบล พัฒนากรประจ าต าบล ฯลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5   เรื่องเพื่อพิจารณา  
                        5.1 ตัวช้ีวัดที ่3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. 
                              เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 

          พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 6 การประเมินผล มาตรา 31 
ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี                  
โดยต้องประเมินในด้านการเงิน การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการ           
ทุนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ด้านอ่ืน ๆ               
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน                    
ประจ าปีบัญชี 2564 ด้านที่ 3  การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. พิจารณา             
จากระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานในการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของ  สตง.                   
และประเด็นที่ตรวจพบจากรายงานตรวจผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 และส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี            
ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.3 แล้ว ดังนี้  
           1 . รวบรวมและสรุปประเด็นตามข้อสังเกตของ สตง. จากการตรวจรายงานทางการเงิน 
ประจ าปีบัญชี  2562 ซึ่ งสตง. ยังไม่ได้ออกรายงาน และในปีบัญชี  2563 สตง. ยั งไม่ ได้ตรวจสอบรายงาน 
ทางการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงได้น าประเด็นจากการตรวจของ สตง. 
ประจ าปี  2562 มาทบทวนแผนงานในการปรับปรุงการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางแก้ไขตามข้อสังเกต                
ของ สตง. ประจ าป ี2563  

/2) จัดประชุม... 
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