
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๔ 
วันศุกรท่ี์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชัน้ ๕ กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
............................................................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นางวไิลวรรณ  ไกรโสดา รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                            ประธานกรรมการ 
๒. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน          กรรมการ 
๓. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                   กรรมการ 
๔. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร               กรรมการ 
๕. นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช           ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
๖. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี                                      กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสุทธพิงษ์  จุลเจรญิ           อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                                          ติดราชการ 
๒. นางสาวรชัดาภรณ์ วฒันา                 ผู้แทนส านักงบประมาณ                ติดราชการ 

ผู้เข้ารว่มประชุม  
๑. นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๒. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
๓. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาตร ์
๔. นายธรีะพล คู่คิด  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
๕. นางสาวสมธญั  เล็กเซง้  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๖. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
๗. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๘. นางขวัญใจ ใบจนัทร ์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๙. นางสาวรวนิอร สัมฤทธิกิ์จเจรญิ  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๑๐. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
๑๑. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

เร ิม่ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธพิงษ์ จุลเจรญิ)     
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีติดราชการด่วนจึงได้มอบหมายรองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน           
นางวไิลวรรณ ไกรโสดา รองประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นประธานการประชุม  
 ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
         - ไม่มี - 
 
 
 
 /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ีได้ จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ  ครั้ง ท่ี  ๕/๒๕๖๔                                       
และจัดส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/๔๓๔ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว ๑๙๔๑ ลงวันท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว ๑๙๔๒ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีครัง้ท่ี ๕/๒๕๖๔                    
เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ล าดับ เร ือ่ง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

1. ระเบียบวาระท่ี  ๔
เร ือ่งเพ่ือทราบ 
๔.๑ รายงานผลการ
เบิกจ่ายตามแผน 
การด าเนินงานและ
แ ผ น ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
     วเิคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 
๖ เดือน ดูพัฒนาการการท างานของจังหวัด 
สนับสนุนติดตามการด าเนินงานของจังหวัด
ให้ผลเบิกจา่ยเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

กลุ่มอ านวยการ ได้น าข้อมูล
การเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔ 
ย้อนหลัง ๖ เดือน ต้ังแต่
เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ และได้เปรยีบเทียบ
ผลการเบิกจ่ายของจังหวัด
ท่ีมีการเบิกจา่ยต้ังแต่ล าดับ
ท่ี  ๑ - ๑๐ และจังหวัดท่ี มี           
ผลก ารเบิ กจ่ าย ล าดั บท่ี             
๖๗ - ๗๖  

 
 
 
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 

2. ระเบียบวาระท่ี  ๔
เร ือ่งเพ่ือทราบ 
๔.๒ รายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ทุ น
หมุนเวยีน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๔ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
กรมการพัฒนาชุมชน 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
      ๑. ผู้รบัผิดชอบตัวชีว้ัดประเมินความน่าจะ
เป็นของค่าคะแนนทุกระยะ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวชีว้ัด   
 
     ๒. ตัวชี้วัดบางตัว การด าเนินการในบางส่วน
ต้องลงพ้ืนท่ี แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

 ให้ประสานจังหวัดด าเนินการ
จัดเตรยีมข้อมูล และด าเนินการประชุมในรูปแบบ
ออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)                

 
 

๑. ให้ ผู้ร ับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดท าแผน และก ากับให้
บรรลุเป้าหมายทันตามเวลาท่ี
ก าหนด 
๒. กลุ่มนโนบายและยุทธศาสตร์
ไ ด้ ป ร ะ ส าน กั บ จั ง ห วั ด           
ในการจดัเตรยีมข้อมูล และ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการ
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ 
(Zoom Cloud Meetings)
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔                

 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์
 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

/3.2 รายงาน... 
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      ๓.๒ รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
             คณะรัฐมนตรไีด้ มีมติ เม่ือวัน ท่ี  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมั ติ ให้ควบรวมกองทุน                  
พัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยเข้าเป็นทุนหมุนเวยีนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบ                   
ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นทุนหมุนเวยีนส าหรบัปล่อยกู้ จ านวน 
๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชกิ เป็นยอดเงนิสะสม ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๕,๗๑๙,๐๙๗,๓๙๒.๖๙ บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน ๑๐,๔๘๖,๓๑๙,๖๐๔.๘๑ บาท ยอดหน้ีคงเหลือ 
จ านวน ๕,๒๓๒,๗๗๗,๗๘๗.๘๘ บาทเป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน ๔,๕๓๒,๐๖๖,๒๙๔.๙๖ บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
๘๖.๖๑ ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน ๗๐๐,๗๑๑,๔๙๒.๙๒ บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑๓.๓๙ ของหน้ี
คงเหลือ 

                                     ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี  

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน 
(จงัหวัด) รายละเอียด 

 
ต่ากว่า ๕ 

 
๑๖ จงัหวัด 

หนองคาย, เชียงราย, แพร,่ พิจิตร, เพชรบุร,ี ตรงั,
แม่ ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์ , บุ รรี ัมย์ , น่าน , ราชบุร ,ี 
พิ ษ ณุ โลก , ก าญ จน บุ ร ,ี จัน ท บุ ร ,ี *อุ ทั ย ธา นี , 
หนองบัวล าภู 

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
๑๖  จงัหวัด 

ตาก, ลพบุร ี, สิงห์บุร ี, เชยีงใหม่, มหาสารคาม, สระบุร,ี 
ล าพูน, กาฬสินธุ์, สุโขทัย, บึงกาฬ, พัทลุง, สุรนิทร,์ 
ล าปาง, สุพรรณบุร ี, ปัตตานี, *พะเยา 

 

๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 

๑๙ จงัหวัด 

ระยอง, เลย, ขอนแก่น, กระบ่ี, ศรสีะเกษ, ปทุมธานี, 
ระนอง, สระแก้ว, นครศรธีรรมราช, นครราชสีมา, 
พระนครศรอียุธยา, ชัยนาท, ก าแพงเพชร, สกลนคร, 
ตราด, *ชยัภูมิ, ชลบุร ี, ฉะเชงิเทรา, ชุมพร 

 
๑๕.๐๑ - ๒๐ 

 
๑๒ จงัหวัด 

ย โส ธ ร , น ร า ธิ ว า ส , *เพ ช ร บู ร ณ์ , อ่ า ง ท อ ง , 
ประจวบคีรขัีนธ,์ มุกดาหาร, สมุทรสาคร, นครนายก, 
*อุบลราชธานี, นครพนม, สมุทรสงคราม, สงขลา 

มากกว่า ๒๐ ๑๔ จงัหวัด 
*นครปฐม, อ านาจเจรญิ, *ปราจีนบุร,ี นครสวรรค์, 
สตูล, พังงา, รอ้ยเอ็ด, นนทบุร,ี สุราษฎรธ์านี, ภูเก็ต, 
อุดรธานี, กรุงเทพมหานคร, ยะลา, สมุทรปราการ 

      หมายเหตุ : * ______ หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 

     ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ )  
๑๐ อันดับแรก  

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๑ หนองคาย ๗๙,๓๕๔,๐๖๔.๔๖ ๒๐๓,๘๓๖.๒๙ ๐.๒๖ 
๒ เชยีงราย ๗๘,๕๒๐,๕๑๒.๐๔ ๑,๒๑๓,๓๔๔.๕๙ ๑.๕๕ 
๓ แพร ่ ๔๒,๘๑๐,๑๓๙.๘๘ ๘๐๗,๖๖๙.๒๑ ๑.๘๙ 

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๔ พิจติร ๖๐,๗๓๖,๓๓๘.๗๑ ๑,๓๓๒,๐๐๔.๘๗ ๒.๑๙ 
๕ เพชรบุร ี ๔๘,๕๔๘,๓๖๒.๙๖ ๑,๑๖๙,๙๐๙.๙๙ ๒.๔๑ 
๖ ตรงั ๘๒,๔๑๘,๓๐๔.๔๔ ๒,๑๗๔,๕๒๔.๘๒ ๒.๖๔ 
๗ แม่ฮ่องสอน ๔๙,๔๓๒,๘๒๗.๖๓ ๑,๖๗๗,๗๖๑.๘๘ ๓.๓๙ 
๘ อุตรดิตถ์ ๕๔,๓๔๘,๑๕๐.๕๖ ๑,๙๖๘,๙๘๘.๔๔ ๓.๖๒ 
๙ บุรรีมัย์ ๑๑๑,๘๖๔,๖๘๐.๙๘ ๔,๓๔๘,๒๐๗.๗๘ ๓.๘๙ 
๑๐ น่าน ๔๐,๘๐๑,๑๒๒.๓๒ ๑,๗๗๓,๒๒๒.๕๕ ๔.๓๕ 

๑๐ อันดับสุดท้าย 

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๖๘ สตูล ๔๗,๖๓๖,๖๑๐.๒๕ ๑๑,๐๙๘,๖๘๕.๙๕ ๒๓.๓๐ 
๖๙ พังงา ๗๐,๐๑๔,๙๑๒.๑๘ ๑๖,๕๓๕,๗๘๗.๒๘ ๒๓.๖๒ 
๗๐ รอ้ยเอ็ด ๖๑,๕๖๒,๖๐๔.๕๑ ๑๕,๓๙๕,๐๓๕.๑๑ ๒๕.๐๑ 
๗๑ นนทบุร ี ๗๘,๖๑๖,๖๑๗.๔๗ ๒๐,๑๙๗,๒๕๘.๕๔ ๒๕.๖๙ 
๗๒ สุราษฎรธ์านี ๑๐๓,๒๙๖,๙๐๓.๕๒ ๒๖,๗๙๘,๒๗๑.๘๔ ๒๕.๙๔ 
๗๓ ภูเก็ต ๔๓,๔๖๗,๒๕๑.๑๗ ๑๑,๕๕๑,๘๔๕.๑๘ ๒๖.๕๘ 
๗๔ อุดรธานี ๙๘,๕๑๔,๑๘๕.๐๖ ๒๖,๓๙๖,๐๔๖.๐๑ ๒๖.๗๙ 
๗๕ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑,๓๔๑,๐๓๒.๑๑ ๓๕,๒๑๒,๑๐๐.๖๑ ๓๔.๗๕ 
๗๖ ยะลา ๗๑,๐๘๔,๔๒๔.๒๔ ๒๖,๕๕๑,๐๐๔.๐๐ ๓๗.๓๕ 
๗๗ สมุทรปราการ ๘๖,๕๘๕,๐๘๔.๔๐ ๓๔,๙๕๘,๙๖๙.๐๓ ๔๐.๓๘ 

   รูปแบบการบรหิารจดัการหน้ีจงัหวัดหนองคาย 
            กระบวนการบรหิารจดัการหน้ี  

              ๑) วเิคราะห์ปัญหาสถานการณ์หน้ี และสถานะลูกหน้ีแต่ละโครงการ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ 
              ๒) จดัท าฐานลูกหน้ี ต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ แยกเป็นอ าเภอ รายต าบล และแยกประเภท
ลูกหน้ีตามหลักการบรหิารจดัการหน้ี ๑ ดี ๕ ร ดังน้ี 

   ๑ ดี : ลูกหน้ีไม่ผิดนัด ช าระตามงวด                  
   ร ๑ : (เรง่รดัอันดับ ๑) ลูกหน้ีไม่แจง้ความประสงค์ช าระหน้ี   
   ร ๒ : (เรง่รดัอันดับ ๒) ลูกหน้ีแจง้ความประสงค์แต่ยังไม่เคยช าระหน้ี  
   ร ๓ : (เรง่รดัอันดับ ๓) ลูกหน้ีช าระหน้ีบางส่วน   
   ร ๔ : (เรง่รดัอันดับ ๔) ลูกหน้ีช าระหน้ีแล้ว รอตัดโอนออกจากระบบ  
   ร ๕ : (เรง่รดัอันดับ ๕) ลูกหน้ีช าระหน้ีครบ ค้างช าระหน้ีเฉพาะดอกเบ้ีย/ค่าปรบั  

              ๓) ประชุมสรา้งความเข้าใจคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/
เทศบาล และเจ้าหน้าท่ี พัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ  เพ่ือซักซ้อมแนวทางการติดตามหน้ีในระดับพ้ืนท่ี                                      
ให้มีความชดัเจน แบบเข้าถึงกลุ่มลูกหน้ี 
                       ๔) จัดต้ังกลุ่มไลน์คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล                 
ในการติดตามประสานการติดตามหน้ีในระดับพ้ืนท่ีต าบล/หมู่บ้าน 
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                       ๕) คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล ได้มีบทบาทรว่ม
ท างานเชงิพ้ืนท่ีทุกกระบวนการ ซึง่เป็นกลไกขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงตัวลูกหน้ี รบัรูป้ระวัติข้อมูลลูกหน้ี
เชงิลึกได้เป็นอย่างดี         
                       ๖) ก าหนดวางแผนการติดตามหน้ีและพ้ืนท่ีเป้าหมายลูกหน้ีตามทะเบียนลูกหน้ี ๑ ดี ๕ ร  
เป็นรายเดือน     
                       ๗) ส่งมอบแฟ้มทะเบียนลูกหน้ี ๑ ดี ๕ ร ในระดับต าบลให้เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน              
ผู้ประสานงานต าบลและคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ            
ท่ีใกล้ชดิกับสมาชกิกองทุนฯ ท่ีกู้ยืมเงนิ เพ่ือด าเนินการติดตามให้ค าแนะน าลูกหน้ีล่วงหน้าก่อนครบก าหนดช าระ
อย่างน้อย ๑ เดือน    

            ๘) จัดท าทะเบียนลูกหน้ีครบก าหนดช าระรายเดือน แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนระดับ
อ าเภอ ทราบเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามแจ้งให้ลูกหน้ีช าระหน้ี และได้ส่งหนังสือแจ้งช าระหน้ีทางไปรษณีย์
ตอบรบัให้ลูกหน้ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน 
                                 ๙) จังหวัดสรุปรายงานผลการบรหิารจัดการหน้ี  การติดตามหน้ี ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะให้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด และท่ีประชุมประจ าเดือน
ของส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด และรายงานกรมการพัฒนาชุมชน ทราบทุกเดือน 

                 วเิคราะห์จังหวัดท่ีมีการบรหิารจัดการหน้ี ๑๐ ล าดับสุดท้าย ต้ังแต่ธันวาคม ๒๕๖๓ -                 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ผลต่าง 

๖๘ สตูล ๓๐.๒๕ ๒๙.๕๔ ๒๖.๕๒ ๒๕.๕๙ ๒๓.๒๒ ๒๒.๖๐ ๒๓.๓๐ ๖.๙๕ 
๖๙ พังงา ๓๖.๙๓ ๓๘.๐๗ ๓๖.๖๔ ๓๕.๘๗ ๒๓.๕๘ ๒๓.๓๗ ๒๓.๖๒ ๑๓.๓๑ 
๗๐ รอ้ยเอ็ด ๒๙.๕๐ ๓๑.๘๔ ๓๒.๙๓ ๒๘.๑๖ ๒๕.๕๐ ๒๖.๓๒ ๒๕.๐๑ ๔.๔๙ 
๗๑ นนทบุร ี ๓๖.๕๘ ๓๘.๕๑ ๓๗.๔๑ ๓๐.๕๓ ๒๕.๖๕ ๒๖.๓๓ ๒๕.๖๙ ๑๐.๘๙ 
๗๒ สุราษฎรธ์านี ๓๖.๔๔ ๓๔.๓๖ ๓๔.๘๕ ๒๘.๑๖ ๒๔.๖๒ ๒๕.๑๖ ๒๕.๙๔ ๑๐.๕๐ 
๗๓ ภูเก็ต ๕๙.๘๓ ๕๘.๕๘ ๕๘.๘๖ ๓๕.๖๔ ๓๐.๒๙ ๒๙.๔๙ ๒๖.๕๘ ๓๓.๒๕ 
๗๔ อุดรธานี ๔๘.๔๔ ๕๕.๓๙ ๔๙.๔๖ ๔๓.๑๙ ๒๖.๗๙ ๒๕.๙๗ ๒๖.๗๙ ๒๑.๖๕ 
๗๕ กรุงเทพมหานคร ๔๗.๐๑ ๕๒.๗๖ ๔๙.๒๔ ๓๒.๒๑ ๓๒.๕๑ ๓๓.๕๕ ๓๔.๗๕ ๑๒.๒๖ 
๗๖ ยะลา ๕๘.๕๕ ๕๗.๙๒ ๕๔.๕๒ ๕๐.๐๘ ๓๘.๙๒ ๓๗.๔๗ ๓๗.๓๕ ๒๑.๒๐ 
๗๗ สมุทรปราการ ๕๙.๘๙ ๕๖.๖๗ ๕๓.๓๗ ๔๘.๑๑ ๔๔.๓๑ ๔๔.๓๙ ๔๐.๓๘ ๑๙.๕๑ 

      ผลจากการว เิคราะห์ ข้อมูลย้อนหลังต้ั งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  จะเห็นได้ว่า                         
การบรหิารจดัการหน้ีมีแนวโน้มลดลงทุกจงัหวัด โดยจงัหวัดท่ีอยู่ล าดับท้าย ๆ ของการบรหิารจดัการหน้ี ในแต่ละเดือน
และยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จากข้อมูลของผลต่างเดือนธนัวาคม ๒๕๖๓ 
กับปัจจุบัน (๑๕ ก.ค.๒๕๖๔) จะเห็นได้ว่าจังหวัดสมุทรปราการมีพัฒนาการในการบรหิารจดัการหน้ีลดลงรอ้ยละ ๑๙.๕๑ 
จังหวัดยะลาบรหิารจัดการหน้ีลดลงรอ้ยละ ๒๑.๒๐ ส่วนจังหวัดสตูลมีการบรหิารจัดการหน้ีลดลงรอ้ยละ ๖.๙๕ 
และจังหวัดรอ้ยเอ็ดมีการบรหิารจัดการหน้ีลดลงรอ้ยละ ๔.๔๙ 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เร ือ่งเพ่ือทราบ 
        ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ               
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวงเงนิงบประมาณท้ังหมด ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐ บาทโดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้โอนจดัสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงนิ 
๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐ บาท ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรยีบรอ้ยแล้ว  

      ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐  บาท มีผลการเบิกจ่าย 
๑,๖๑๙,๑๘๙,๑๕๘.๗๓ บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๗๖.๘๑ รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการเบิกจา่ย 

งบบรหิาร ๔๐๒,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ ๑๘๖,๘๓๖,๑๔๗.๗๓ ๔๖.๔๗ 
เงนิอุดหนุน  ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐      ๑๓๗,๑๗๔,๖๐๓.๐๐  ๖๐.๑๖ 

เงนิทุนหมุนเวยีน ๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๙๕,๑๗๘,๔๐๘.๐๐ ๘๗.๖๓ 
รวมท้ังส้ิน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ ๑,๖๑๙,๑๘๙,๑๕๘.๗๓ ๗๖.๘๑ 

  จังหวัดท่ีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรกและ ๑๐ อันดับท้าย                            
ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
     จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับแรก รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการเบิกจา่ย 

๑ หนองคาย ๒๒,๓๐๔,๔๗๐.๐๐ ๒๑,๘๘๖,๒๖๗.๓๗  ๙๘.๑๓  

๒ สกลนคร ๔๑,๙๖๖,๐๑๐.๐๐ ๔๑,๐๗๔,๕๓๙.๔๒  ๙๗.๘๘  

๓ อุตรดิตถ์ ๒๘,๓๕๔,๐๔๕.๐๐ ๒๗,๕๕๗,๓๘๑.๗๐  ๙๗.๑๙  

๔ เชยีงราย ๓๕,๐๐๕,๙๗๐.๐๐ ๓๓,๙๖๔,๙๐๕.๐๐  ๙๗.๐๓  

๕ พิจติร ๒๒,๘๖๑,๒๕๐.๐๐ ๒๒,๑๔๒,๒๖๖.๐๑  ๙๖.๘๖  

๖ แพร ่ ๑๙,๒๔๙,๕๙๐.๐๐ ๑๘,๖๓๘,๒๘๓.๐๔  ๙๖.๘๒  

๗ หนองบัวล าภู ๑๙,๐๑๕,๗๙๐.๐๐ ๑๘,๔๐๗,๔๒๕.๔๔  ๙๖.๘๐  

๘ บึงกาฬ ๑๙,๑๖๔,๓๙๐.๐๐ ๑๘,๕๒๘,๗๘๑.๕๘  ๙๖.๖๘  

๙ ชยัภูมิ ๒๕,๗๕๐,๖๗๐.๐๐ ๒๔,๖๕๕,๐๗๖.๒๑  ๙๕.๗๕  

๑๐ อ่างทอง ๑๙,๐๘๖,๐๙๐.๐๐ ๑๘,๒๔๗,๐๖๕.๙๙  ๙๕.๖๐  
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                                  จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับท้าย รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการเบิกจา่ย
(%) 

๖๘ เลย  ๒๗,๒๐๐,๒๙๐.๐๐   ๑๗,๐๐๑,๒๙๕.๐๙   ๖๒.๕๐  
๖๙ สมุทรสงคราม  ๑๘,๔๓๙,๑๕๐.๐๐   ๑๑,๔๒๐,๕๐๐,๓๒   ๖๑.๙๔  
๗๐ นราธวิาส  ๑๘,๐๕๐,๒๔๐.๐๐   ๑๐,๒๐๐,๘๕๓.๐๖   ๕๖.๕๑  
๗๑ พังงา  ๑๙,๑๒๗,๓๙๐.๐๐   ๑๐,๘๐๓,๙๓๐.๐๐   ๕๖.๔๘  
๗๒ นครนายก  ๒๐,๙๗๗,๖๑๐.๐๐   ๑๑,๔๔๒,๙๐๙.๖๙   ๕๔.๕๕  
๗๓ พะเยา  ๒๕,๓๐๐,๓๔๐.๐๐   ๑๓,๒๔๙๖๒๐.๓๗   ๕๒.๓๗  
๗๔ สิงห์บุร ี  ๑๒,๑๘๖,๗๗๐.๐๐   ๖,๒๔๓,๓๙๖.๘๐   ๕๑.๒๓  
๗๕ พระนครศรอียุธยา  ๒๔,๖๘๐,๗๔๐.๐๐   ๑๒,๐๐๘,๕๖๔.๘๘   ๔๘.๖๖  
๗๖ สมุทรปราการ  ๑๘,๒๐๕,๙๑๐.๐๐   ๗,๘๘๗,๙๑๔.๔๕   ๔๓.๓๓  
๗๗ ปทุมธานี  ๑๗,๔๐๖,๘๖๐.๐๐   ๕,๒๔๗,๐๑๗.๖๗   ๓๐.๑๔  

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                              ให้เจ้าหน้าท่ีรบัผิดชอบประสานงานแต่ละจังหวัด ในการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายของจังหวัด               
และติดตามสถานะการเบิกจา่ยของจงัหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
มติท่ีประชุม รบัทราบ  

              ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564         
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน                         
ทุนหมุนเวยีน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา ๑ ปี 
นับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชีว้ัด ดังน้ี 
           ๑.๑ ด้านท่ี ๑ การเงนิ (๒ ตัวชีว้ัด)  
           ๑.๒ ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒ ตัวชีว้ัด) 
           ๑.๓ ด้านท่ี ๓ การปฏิบัติการ (๓ ตัวชีว้ัด) 
           ๑.๔ ด้านท่ี ๔ การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน (๓ ตัวชีว้ัด) 
           ๑.๕ ด้านท่ี ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารกองทุน ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน 
                                                        พนักงาน และลูกจา้ง (๒ ตัวชีว้ัด) 
           ๑.๖ ด้านท่ี ๖ การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (๒ ตัวชีว้ัด) 
            สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๔ จ านวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชีว้ัด ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖4 รายละเอียด ดังน้ี 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน คะแนน 
ด้านท่ี ๑ การเงนิ 
ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๑ รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม รอ้ยละ ๗๕ ๖๖.๙๘ ๑ 
ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๒ อัตราการลดลงของหน้ีค้างช าระ     
                   ๑.๒.๑ หน้ีค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญช ี๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) รอ้ยละ ๗๐ ๕๓.๗๐ ๓ 
                   ๑.๒.๒ หน้ีค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญช ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) รอ้ยละ ๘ ๖๓.๗๗ ๕ 
ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชีว้ัดท่ี ๒.๑ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับ ๕ ๒ ๒ 
                   เพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเวยีน 
                  (ตัวชีว้ัดรว่ม) 

    

/ด้านท่ี... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน คะแนน 
ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชีว้ัดท่ี ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอ้ยละ ๙๕ N/A N/A 
ด้านท่ี ๓ การปฏิบัติการ     
ตัวชีว้ัดท่ี ๓.๑ ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผล ระดับ ๕ ๒ ๒ 
                   การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ด้านท่ี ๓ การปฏิบัติการ     
ตัวชีว้ัดท่ี ๓.๒ ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ ๕ ๕ ๕ 
                   เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชพี     
ตัวชีว้ัดท่ี ๓.๓ การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ระดับ ๕ ๔ ๔ 
ด้านท่ี ๔ การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน     
ตัวชีว้ัดท่ี ๔.๑ การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๓ ๓ 
ตัวชีว้ัดท่ี ๔.๒ การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๔ ๔ 
ตัวชีว้ัดท่ี ๔.๓ การจดัการสารสนเทศและดิจทัิล ระดับ ๕ ๔ ๔ 
ด้านท่ี ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร  
           ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 

    

ตัวชีว้ัดท่ี ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน ระดับ ๕ ๓ ๓ 
ตัวชีว้ัดท่ี ๕.๒ การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดับ ๕ ๓ ๓ 

ด้านท่ี ๖ การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง     
ตัวชีว้ัดท่ี ๖.๑ การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 

รอ้ยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕                    (๑) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจ้า่ย 
                        งบลงทุน ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๔ 
                   (๒) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ย                                                                                  
                         ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๔ 

รอ้ยละ ๑๐๐ ๗6.81 ๑ 

 ตัวชีว้ัดท่ี ๖.๒ การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ                        
             และการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ  

                         อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

                                                     
 

คะแนนเฉล่ีย ๓.๕๐๐๐ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

      ๔.๓ รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการ
ชัว่คราว พักช าระหน้ีให้แก่สมาชิกลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรณีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

 (ฉบับท่ี ๓) 
                      เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุม ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔ 
เม่ือวัน ท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ .ศ . ๒๕๖๔ มีม ติ เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน                                  
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ื่อง มาตรการชั่วคราว พักช าระหน้ีให้แก่สมาชิกลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                       
กรณีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  (COVID- ) (ฉบับท่ี ๓) มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ลูกหน้ีท่ีไม่เคยใช้สิทธพัิกช าระหน้ีตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน                     
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ื่อง มาตรการชั่วคราว พักช าระหน้ีให้แก่สมาชิกลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                  
กรณีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  (COVID- ) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) ซึ่งมีหน้ี                    

/หรอืหน้ี... 
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หรอืหน้ีค้างช าระท่ีถึงก าหนดช าระในห้วงต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มาแสดงความ
ประสงค์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศ ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จะได้รบั
การพิจารณาด าเนินการพักช าระหน้ีให้เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน น้ัน 
                                    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ท าการตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรมจดัการทะเบียน
ลูกหน้ี (SARA) ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่า มีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีข้ารว่มมาตรการชัว่คราว 
พักช าระหน้ีให้แก่สมาชกิลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาท จ านวน ๔๕๑ โครงการ คิดเป็นเงนิต้น จ านวน ๔๔,๙๕๗,๖๒๙.๑๔ 
บาท ดอกเบ้ียตามสัญญา จ านวน ๒๘๑,๔๗๙.๖๖ บาท ดอกเบ้ียผิดนัด จ านวน ๒,๘๒๓,๐๖๙.๗๔ บาท เบ้ียปรบั จ านวน 
๕๕,๓๗๓.๙๑ บาท รวมท้ังส้ิน ๔๘,๑๑๗,๕๕๒.๔๕ บาท  

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

                                               ๔.๔ การตรวจสอบรายงานการเงนิ ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒                  
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

            เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
       พระราชบัญญัติวนัิยการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรฐั
น าส่งรายงานการเงนิประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน                      
ให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวงเจา้สังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรฐัท่ีเป็นหน่วยงานของ
รฐัสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญและองค์กรอัยการ ให้น าส่งให้
คณะรฐัมนตร ีกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมท้ังเผยแพรผ่่าน           
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รบัรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงาน                
การตรวจเงนิแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จัดส่งรายงานการเงนิ             
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน              
เพ่ือตรวจสอบรายงานการเงนิ ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน            
ท่ี มท ๐๔๑๖.๑/๖255 ลงวันท่ี ๒9 พฤศจกิายน ๒๕๖2  

        ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน โดยส านักตรวจสอบการเงนิและบรหิารพัสดุ ท่ี  ๑๗  
ได้ตรวจสอบรายงานการเงนิ ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเรยีบรอ้ย
แล้ว ตามหนังสือส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ท่ี ตผ ๐๐๔๓/๐๙๗๓ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สรุปประเด็น
ส าคัญ ดังน้ี 
       การไม่แสดงความเห็น 
                                          ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงนิ ส าหรบั
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ ส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดินไม่สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงนิ ของกองทุนได้ เน่ืองจากเร ื่องท่ีกล่าว                                  
ไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยส าคัญ ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญช ี          
ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงนิ 

         เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
       ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงนิ ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ จากการตรวจสอบปรากฏดังน้ี 
     1. ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสม               
อย่างเพียงพอส าหรบัรายการบัญชดัีงต่อไปน้ี 
            1.1 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด 
บันทึกรายการบัญชีทุกรายการท่ีเกิดข้ึนในสมุดรายวันท่ัวไปและบัญชีแยกประเภทเดือนละหน่ึงครัง้  ท้ังน้ี ยกเว้น
บัญชเีงนิฝากธนาคารท่ีมีการบันทึกรายการปีละหน่ึงครัง้  
 

/การปฏิบัติ... 
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        การปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามวธิกีารบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง ซึ่งให้บันทึกรายการ
บัญชีทุกครัง้เม่ือมีรายการหรอืเหตุการณ์ทางบัญชีเกิดข้ึน นอกจากน้ียังส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าในระหว่าง
งวดบัญชีของแต่ละเดือน ได้มีการบันทึกรายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์หรอืไม่ รวมถึงไม่สามารถ
เชือ่ม่ันได้ว่ารายงานการเงนิของกองทุน ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถูกต้องตามควรหรอืไม่ 
     1.2 ตามหมายเหตุฯ ๒๐ ข้อมูลรายได้จากการด าเนินงาน กองทุนบันทึกรบัรูร้ายได้
ดอกเบ้ียเงนิกู้ รายได้ดอกเบ้ียรบัอ่ืน (ผิดนัด) และรายได้ค่าปรบั โดยเก็บข้อมูลการรบัช าระเงนิจากโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ี (Smart Account Receivable Application หรอื SARA) มาประกอบการจดัท ารายงานการเงนิ
ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่งผลให้ข้อมูลรายได้จากการด าเนินงานข้างต้นบันทึกบัญชด้ีวยเกณฑ์เงนิ
สด ซึง่ไม่เป็นไปตามหมายเหตุฯ ๒ เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
     1 .3  ยอดคงเห ลื อตามงบแสดงฐานะการเง ิน  ณ  วั น ท่ี  ๓๐  กั นยายน ๒๕๖๒                                      
ของบัญชเีงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน จ านวน ๒,๖๙๔.๓๕ ล้านบาท และบัญชเีงนิให้กู้ยืมระยะยาว จ านวน ๑,๓๔๐.๔๑ ล้านบาท รวม
เป็นเงนิให้กู้ยืมท้ังส้ิน จ านวน ๔,๐๓๔.๗๖ ล้านบาท ซึ่งยอดดังกล่าวไม่ตรงกับหนังสือยืนยันยอดฉบับท่ีส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดินได้รบัจากส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรงุเทพมหานคร และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด ท่ีแจง้ว่า
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว จ านวนรวมท้ังส้ิน ๓,๙๘๓.๘๔ ล้านบาท เกิดผลต่าง จ านวน ๕๐.๙๒ ล้านบาท ซึง่ไม่มี
เอกสารหลักฐานและรายละเอียดของสาเหตุข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให้ตรวจสอบ 
            1.4 ยอดคงเห ลือตามงบแสดงฐานะการเงนิ  ณ  วัน ท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒                 
ของบัญชีหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน จ านวน ๑๖๓.๗๖ ล้านบาท ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามหนังสือยืนยันยอดฉบับท่ี
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้รบัจากส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด          
จ านวน ๑๒๓.๘๓ ล้านบาท เกิดผลต่าง จ านวน ๓๙.๙๓ ล้านบาท ซึ่งไม่มีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถชี้แจงเก่ียวกับ
ผลต่างและสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบได้ 
     1.5 การบันทึกปรบัปรุงผลต่างระหว่างยอดคงเหลือของบัญชีเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน               
และเงนิให้กู้ยืมระยะยาวตามรายงานรบั - จ่ายประจ าเดือนให้ตรงกับยอดคงเหลือตามโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 
จ านวน ๓๔๘.๖๗ ล้านบาท และการบันทึกปรบัปรุงข้อคลาดเคล่ือนของรายการบัญชจีากรายงานการเงนิส าหรบัปี
ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๕๖.๗๐ ล้านบาท ไว้ภายใต้บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด          
ในบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม น้ัน ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินไม่ได้รบัเอกสารหลักฐาน                   
และรายละเอียดของสาเหตุในการปรบัปรุง จงึไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรบัปรุงดังกล่าวได้ 
        2. ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินตรวจพบข้อมูลว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าท่ี          
ของกรมการพัฒนาชุมชนผู้ท าหน้าท่ีเบิกจ่ายเงนิฝากคลังของกองทุนในระบบ GFMIS ได้เบียดบังเอาเงนิ             
ของทางราชการไป โดยประมาณค่าความเสียหายเบ้ืองต้นเป็นเงนิ จ านวน ๒๖.๐๘ ล้านบาท ท้ังน้ี ยังไม่สามารถระบุ
ผลกระทบท่ีมีต่อรายงานการเงนิของกองทุนส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ เน่ืองจากปัจจุบัน                    
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิความผิดทางละเมิด 
         จากผลกระทบของรายการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ท าให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน          
ไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรบัปรุงใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อรายการท่ีแสดงในรายงานการเงนิของกองทุนหรอืไม่ 
และไม่สามารถใช้วธิีการตรวจสอบอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ            
จนสามารถเชื่อม่ันในความถูกต้องและครบถ้วนของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงนิ           
ของกองทุน ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ ซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวกันกับการตรวจสอบรายงาน
การเงนิส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นอกจากเร ือ่งท่ีเป็นเหตุให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน           
ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงนิข้างต้นแล้ว ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินยังพบการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจรงิตามหมายเหตุฯ ๒ เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ ท่ีระบุว่ากองทุนจัดท างบการเงนิตามหลักการ               
และนโยบายบัญชีส าหรบัหน่วยงานภาครฐั ฉบับท่ี ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๖         
ซึ่งเป็นหลักการและนโยบายบัญชีท่ีกระทรวงการคลังได้ประกาศยกเลิกแล้ว ตามประกาศกระทรวงการคลัง           
เร ือ่ง มาตรฐานการบัญชภีาครฐัและนโยบายการบัญชภีาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑   

/สตง. มีเกณฑ์... 
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     สตง. มีเกณฑ์การไม่แสดงความคิดเห็น ดังน้ี  
     1. ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอส าหรบัรายการบัญช ี            
(5 ข้อ) ประกอบด้วย  
              1.1 อกส.จ. บันทึกรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนในสมุดรายวันท่ัวไปและบัญชีแยกประเภท                 
เดือนละหน่ึงครัง้ ยกเว้น บัญชเีงนิฝากธนาคารท่ีมีการบันทึกรายการปีละหน่ึงครัง้ 
              แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อ 1.1  
                                         1.จดัท าคู่มือบัญชกีองทุนฯ ส าหรบั ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ ระดับจงัหวัดและกทม. เชน่ การบันทึกบัญชใีนสมุดรายวัน บัญชแียกประเภท และบัญชเีงนิฝากธนาคาร 
              2 .ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจคู่มือบัญชีกองทุนฯ ให้เจ้าหน้าท่ีอกส.จ./                 
อกส.กทม./และ สกส. ในรูปแบบออนไลน์ 
                 3.พัฒนาระบบบัญชีและการเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการจดัท าบัญชขีอง อกส.จ./อกส.กทม. และ สกส. 
                                    1.2 ตามหมายเหตุ 20 ข้อมูลรายได้จากการด าเนินงานกองทุนบันทึกรบัรูร้ายได้
ดอกเบ้ียเงนิกู้ รายได้ดอกเบ้ียรบัอ่ืน (ผิดนัด) และรายได้ค่าปรบั โดยเก็บข้อมูลการรบัช าระเงนิจากโปรแกรม
จัดการทะเบียนลูกหน้ี SARA มาประกอบการจัดท ารายงานการเงนิ ส่งผลให้ข้อมูลรายได้ข้างต้น บันทึกบัญช ี             
ด้วยเกณฑ์เงนิสด ซึง่ไม่เป็นไปตามหมายเหตุ 2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
           แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อ 1.2 
                        ท าการปรบัปรุงการบันทึกบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2564 ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีโดยใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) เกณฑ์คงค้าง 
(Accrual Basis) โดยด าเนินการบันทึกบัญชด้ีวยเกณฑ์ เงนิสด และเกณฑ์คงค้าง 
         1.3 ยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ของบัญชเีงนิ                     
ให้กู้ยืมระยะส้ัน และบัญชีเงนิให้กู้ยืมระยะยาว ไม่ตรงกับ หนังสือยืนยันยอดกับสตง. ท่ีได้รบัจาก อกส.จ./กทม.              
ซึง่ไม่มีเอกสารหลักฐานและรายละเอียดของสาเหตุข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให้ตรวจสอบ 
         แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อ 1.3 
               1. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของยอดเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว               
ตามโปรแกรมจดัการทะเบียนลูกหน้ี (SARA) กับ อกส.จ./อกส.กทม. ประจ าเดือน และประจ าปี 
               2. สกส.น าข้อมูลลูกหน้ีระยะส้ันและระยะยาวจากโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหน้ี 
(SARA) มาใชส้ าหรบัการจดัท างบแสดงฐานะการเงนิส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 
               3.ก่อนการจัดท ารายงานการเงนิประจ าเดือน และประจ าปี ต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชทุีกประเภท ให้มีความถูกต้องตรงกันระหว่าง อสก.จ./อกส.กทม.กับ สกส. 
        1.4 ยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ของบัญชี
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ไม่ตรงกับยอดคงเหลือ ตามหนังสือยืนยันยอดฉบับท่ี สตง. ได้รบัจาก อกส.จ./กทม.                    
ซึง่ไม่มีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถชีแ้จงเก่ียวกับผลต่างและสาเหตุข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให้ตรวจสอบ 
         แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อ 1.4 
              1. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของบัญชีหน้ีส้ินหมุนเวยีนอ่ืน ระหว่าง สกส.              
กับ อกส.จ./อกส.กทม. ประจ าเดือนและประจ าปี 
              2. ก่อนการจดัท ารายงานการเงนิประจ าเดือน และประจ าปี ต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชทุีกประเภท ให้ความความถูกต้องตรงกัน ระหว่าง อกส.จ./อกส.กทม. กับ สกส. 
        1.5 การบันทึกปรบัปรุงผลต่าง ระหว่างยอดคงเหลือ ของบัญชีเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน               
และเงนิให้กู้ยืมระยะยาว ตามรายงานรบั–จ่ายประจ าเดือน ให้ตรงกับยอดคงเหลือตามโปรแกรมลูกหน้ี                  
และการบันทึกปรบัปรุงข้อคลาดเคล่ือนของรายการบัญชจีากรายงานการเงนิ ไว้ภายใต้บัญชผีลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม น้ัน ซึ่ง สตง.ไม่ได้รบัเอกสารหลักฐาน และรายละเอียด             
ของสาเหตุในการปรบัปรุง จงึไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรบัปรุงได้ 

/แนวทาง... 
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         แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อ 1.5 
              1. การจดัท ารายงานการเงนิประจ าทุกเดือน และประจ าปี ต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชทุีกประเภท 
              2. เม่ือมีการบันทึกปรบัปรุงบัญชีต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการ
บันทึกปรบัปรุงบัญชีทุกรายงาน เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการรอรบัการตรวจสอบจาก สตง.เป็นประจ าทุกครัง้                     
ท่ีมีการปรบัปรุง 
      2. สตง. ตรวจพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าท่ีของกรมการพัฒนาชุมชน                 
ผู้ท าหน้าท่ีเบิกจา่ยเงนิฝากคลังของกองทุนในระบบ GFMIS เบียดบังเงนิทางราชการ ประมาณค่าความเสียหาย
เบ้ืองต้น เป็นเงนิ 26.08 ล้านบาท ท้ังน้ี ยังไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีมีต่อรายงานการเงนิของกองทุนส าหรบั            
ปีส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย. 62 ได้ เน่ืองจาก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิความผิดทางละเมิด 
          แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อ 2 
                                             ให้ อกส.จ./อกส.กทม./สกส. ก ากับ ควบคุม การเบิกจ่ายเงนิ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงนิจากคลัง การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562                   
          ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน โดยส านักตรวจสอบการเงนิและบรหิารพัสดุท่ี  ๑๗                      
แจง้การเปิดตรวจสอบรายงานการเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงนิส าหรบั 
ปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ติดตามข้อมูลของรายงานการเงนิ ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒              
และตรวจสอบการบรหิารพัสดุของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และเข้าตรวจสอบข้อมูลต้ังแต่วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                   
ณ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
     ให้ติดตามแนวทางท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรส่ีงให้จังหวัดเพ่ือรบัทราบปัญหา          
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
มติท่ีประชุม รบัทราบ                           

                           ๔.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาเพ่ือปรบัปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

             เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี    
            ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินงานโครงการการศึกษาเพ่ือปรบัปรุงระบบ

โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรโีดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวเิคราะห์กระบวนการท างาน             
และปรบัปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้มีการบันทึกทะเบียนคุมเพ่ือติดตามพรอ้ม
การลงบัญชแีละท ารายงานทางการเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ข้อมูลเชือ่มโยงสัมพันธกั์นอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้มีข้อมูล/เอกสาร และสามารถแนบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบรายงานการเงนิและบัญชี 
ครบถ้วนเพียงพอ สรา้งความม่ันใจให้ผู้ตรวจสอบ และเพ่ือให้ มีหลักเกณฑ์/แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน                    
ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรหีรอืผู้ตรวจสอบใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามโครงการการศึกษาเพ่ือปรบัปรุงระบบโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดังน้ี (เอกสารแนบ) 
 ๑. ติดต้ังโปรแกรมระบบ ERP 
 ๒. น างบประมาณจดัสรรเข้าระบบท้ังหมดเรยีบรอ้ยแล้ว 
 ๓. อบรมเจา้หน้าท่ีส่วนกลางและเจา้หน้าท่ีระบบสารสนเทศ 
 ๔. บันทึกรายการข้อมูลส่วนกลาง (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔)  
   ๕. น าเข้าข้อมูลทางการเงนิของจงัหวัดโดยเจา้หน้าท่ีส่วนกลาง (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) 

/6. ออกรายงาน... 
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 ๖. ออกรายงานงบการเงนิรวม (ส่วนกลางและจงัหวัด) จากระบบ ERP (ตุลาคม ๒๕๖๓ -   
     พฤศจกิายน ๒๕๖3) 
   ๗. เร ิม่บันทึกรายการวัสดุเร ิม่เดือนเมษายน ๒๕๖๔  
 ๘. บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๔ เข้าระบบ ERP 
มติท่ีประชุม รบัทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ                           
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                  5.1.1 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 
                            มีจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๑๒ จงัหวัด รวมท้ังส้ิน 339 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๒๐,๘๔๕,๖๙๐.๔๒ บาท  
(ยี่สิบล้านแปดแสนส่ีหม่ืนห้าพันหกรอ้ยเก้าสิบบาทส่ีสิบสองสตางค์) รายละเอียดดังน้ี  
                 ๑) จงัหวัดสมุทรสงคราม ได้มีหนังสือ ท่ี สส ๐๐๑๙ (อกส.จ.)/๙๔๖๐ ลงวันท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ                   
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๖๙๖,๔๔๔.๒๑ บาท (หกแสนเก้าหม่ืนหกพันส่ีรอ้ยส่ีสิบส่ีบาท-            
ยี่สิบเอ็ดสตางค์) และหนังสือ ท่ี สส ๐๐๑๙ (อกส.จ.)/๑๐๐๙๗ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๗ โครงการ    
เป็นจ านวนเงนิ ๙๖๔,๖๖๕.๒๕ บาท (เก้าแสนหกหม่ืนส่ีพันหกรอ้ยหกสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมท้ังส้ิน ๑๖ 
โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๑,๖๖๑,๑๐๙.๔๖ บาท(หน่ึงล้านหกแสนหกหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงรอ้ยเก้าบาทส่ีสิบหกสตางค์) 

          ๒) จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีหนังสือ ท่ี สป ๐๐๑๙.๓/๑๐๒๖๖ ลงวันท่ี ๑๓                 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ             
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิ กู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑๒ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๑,๓๐๑,๗๖๔.๗๔ บาท (หน่ึงล้านสามแสน-            
หน่ึงพันเจด็รอ้ยหกสิบส่ีบาทเจด็สิบส่ีสตางค์) 

 
 
 

/3) จงัหวัด... 
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         ๓) จังหวัดตาก ได้มีหนังสือ ท่ี ตก ๐๐๑๙.๓ (อกส.จ.)/๑๑๔๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ                 
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๓๗,๔๙๓.๗๘ บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอ้ยเก้าสิบสามบาท-            
เจด็สิบแปดสตางค์)  

         ๔) จงัหวัดสิงห์บุร ีได้มีหนังสือ ท่ี สห ๐๐๑๙/๔๔๘๑ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔                 
เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ           
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑ 
โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๓๑๔,๕๘๙.๓๓ บาท (สามแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันห้ารอ้ยแปดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)                     
และหนังสือ ท่ี สห ๐๐๑๙/๔๕๕๐ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๑๒๑,๕๗๑.๓๒ บาท 
(หน่ึงแสนสองหม่ืนหน่ึงพันห้ารอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) รวมท้ังส้ิน ๒ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 
๔๓๖,๑๖๐.๖๕ บาท (ส่ีแสนสามหม่ืนหกพันหน่ึงรอ้ยหกสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) 

           ๕) จงัหวัดพระนครศรอียุธยา ได้มีหนังสือ ท่ี อย ๐๐๑๙/๑๑๔๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๒ โครงการ              
เป็นจ านวนเงนิ ๑๘๑,๕๔๐.๙๙ บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันห้ารอ้ยส่ีสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)   

          ๖) จงัหวัดชุมพร ได้มีหนังสือ ท่ี ชพ ๐๐๑๙/๑๐๘๖๐ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลด
อัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑ 
โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๑๔๓,๑๒๐.๒๑ บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนสามพันหน่ึงรอ้ยยี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 

          ๗) กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ท่ี มท ๐๔๑๖.๓ (อกส.กทม.)/ ๑๔๙ ลงวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ                  
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๙๕๓,๑๔๔.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนสามพันหน่ึงรอ้ยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน)  

          ๘) จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือ ท่ี รน ๐๐๑๙(อกส.จ.)/๕๗๓๖ ลงวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ                
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๑๔๑,๗99.๗๐ บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดร้อย -                    
เก้าสิบเก้าบาทเจด็สิบสตางค์) 

          ๙) จงัหวัดสตูล ได้มีหนังสือ ท่ี สต ๐๐๑๙(อกส.จ.)/๖๑๔๒ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ              
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑6 
โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 1,155,412.00 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนห้าหม่ืนห้าพันส่ีรอ้ยสิบสองบาทถ้วน) 

          ๑๐) จังหวัดอ่างทอง ได้มีหนังสือ ท่ี อท ๐๐๑๙(อกส.จ.)/๖๐๒๓ ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ               
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๓ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๓๔๑,๑๙๒.๓๗ บาท (สามแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงรอ้ยเก้าสิบสองบาท-
สามสิบเจ็ดสตางค์) และหนังสือ ท่ี อท ๐๐๑๙(อกส.จ.)/๖๑๙๓ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๒๐ โครงการ 
เป็นจ านวนเงนิ ๑,๕๙๓ ,๑๓๘.04 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนเก้าหม่ืนสามพันหน่ึงรอ้ยสามสิบแปดบาทส่ีสตางค์)                               

/รวมท้ังส้ิน... 
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รวมท้ังส้ิน ๒๓ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๑,๙๓๔,๓๓0.41 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนสามหม่ืนส่ีพันสามรอ้ย-                     
สามสิบบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค์) 

          ๑๑) จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือ ท่ี  รอ ๐๐๑๙(อกส.จ.)/๑๑๔๗๘ ลงวันท่ี  
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร                
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓             
(ฉบับท่ี ๔) จ านวน ๑65 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๗,๔๗๘,๕๕๓.๐๐ บาท (เจ็ดล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนแปดพัน- 
ห้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) และหนังสือ ท่ี รอ ๐๐๑๙(อกส.จ.)/๑๑๖๐๘ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ         
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔)  
จ านวน ๔๒ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๑,๗๔๐,๓๘๕.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเจด็แสนส่ีหม่ืนสามรอ้ยแปดสิบห้าบาทถ้วน)             
รวมท้ังส้ิน 207 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๙,๒๑๘,๙๓๘.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพันเก้ารอ้ย- 
สามสิบแปดบาทถ้วน) 

          ๑๒) จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือ ท่ี อด ๐๐๑๙/๑๑๔๓๕ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เร ือ่ง ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔)  
จ านวน ๔๙ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๓,๖๘๐,๘๗๖.๔๘ บาท (สามล้านหกแสนแปดหม่ืนแปดรอ้ยเจด็สิบหกบาท- 
ส่ีสิบแปดสตางค์) 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร                 
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๑๒ จังหวัด 
รวมท้ังส้ิน 339 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ ๒๐,๘๔๕,๖๙๐.๔๒ บาท  และให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี              
ท าหนังสือแจง้จงัหวัดให้ด าเนินการโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติท่ีชดัเจน 

๕.๒  ร่างตั วชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน  ประจ าปี บัญ ชี  ๒๕๖๕                    
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี  
     กรมบัญชกีลางมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๖๑๐ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจง้ว่า 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนได้มีมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล               
การด าเนินทุนหมุนเวยีน และปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๕ ในการประชุมครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้ผู้บรหิารและเจา้หน้าท่ีของทุนหมุนเวยีน
เข้าใจในกรอบหลักเกณฑ์การประเมินตัวชีว้ัดประเมินผลฯ รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด        
ได้อย่างถูกต้องโดยให้ทุนหมุนเวยีนด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑. ถือปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงานฯ และเง ื่อนไขการประเมินการด าเนินงาน            
ทุนหมุนเวยีน อย่างเครง่ครดั ท้ังน้ี หากทุนหมุนเวยีนด าเนินการตามเง ื่อนไขการประเมินผลฯ ในข้ันตอนท่ี ๑.๔, ๑.๖, 
๒.๑ และ ๒.๒ ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด จะถูกปรบัลดคะแนน วันละ ๐.๐๕๐๐ คะแนน สูงสุดไม่เกิน ๑.๐๐๐๐ 
คะแนน จากคะแนนภาพรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕  
    ๒. จัดให้ ผู้บรหิารหรอืเจ้าหน้าท่ีกองทุนหมุนเวยีน จ านวน ๔ ท่าน เข้าร่วมรับฟัง            
การชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ในวันท่ี  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.                 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี ขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมรบัฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ                  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
   ๓ . จัด ท าร่าง ตั วชี้ วั ด ต ามก รอบห ลัก เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ นผลฯ  ต าม รูปแบบ                         
ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์การจัดต้ังและครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ                
ของทุนหมุนเวยีน ท้ังน้ี รา่งตัวชีว้ัดดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนก่อน
จดัส่งให้กรมบัญชกีลางและบรษัิทท่ีปรกึษา (บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด) จ านวนแห่งละ ๑ ชุด โดยทุนหมุนเวยีน
ท่ีปีบัญชเีร ิม่เดือนตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) ต้องจดัส่งรา่งตัวชีว้ัด ภายในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

/4. จดัให้... 
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   ๔. จัดให้มีการประชุมรว่ม ๓ ฝ่าย ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กรมบัญชีกลาง        
บรษัิทท่ีปรกึษา และผู้แทนทุนหมุนเวยีน เพ่ือหารอืตัวชีว้ัด ท้ังน้ี คณะกรรมการฯ ต้องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรอื
คณะท างาน หรอืมอบหมายกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน ไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน เข้ารว่มประชุมหารอื โดยทุน
หมุนเวยีนท่ีปีบัญชเีร ิม่เดือนตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) มีการจดัประชุมหารอืรา่งตัวชีว้ัดในระหว่างเดือนสิงหาคม - 
กันยายน ๒๕๖๔  
        เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินฯ  และปฏิทิน               
การปฏิบัติงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จดัท ารา่งตัวชีว้ัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชีว้ัด ดังน้ี   
      ๑) ตัวชี้วัดท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี าหนดโดยค านึงวัตถุประสงค์การจัดต้ังและ
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ จ านวน ๖ ตัวชีว้ัด ประกอบด้วย ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ 
รายละเอียดดังน้ี 
        ด้านท่ี ๑ การเงนิ 
        ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๑ รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม 
        ตัวชีว้ัดท่ี ๑.๒ อัตราการลดลงของหน้ีค้างช าระ 
        ๑.๒.๑ หน้ีค้างช าระกองทุนเดิม (ปีบัญช ี๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) 
        ๑.๒.๒ หน้ีค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญช ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
        ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         ตัวชีว้ัดท่ี ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        ด้านท่ี ๓ การปฏิบัติการ 

      ตัวชีว้ัดท่ี ๓.๑ ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผล                                                    
                               การด าเนินงานทุนหมุนเวยีนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

    ๓.๒ ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงาน                       
          เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชพี 

      ๓.๓ การด าเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. 
                                            โดยตัวชี้วัดท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี าหนดตามวัตถุประสงค์             
และภารกิจของกองทุนฯ ยังก าหนดตัวชีว้ัดเชน่เดิมกับปีบัญชท่ีีผ่านมา 
        ๒) ตัวชี้วัดท่ีด าเนินการตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ จ านวน ๘ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๖.๑ และ ๖.๒             
รายลเอียดดังน้ี 
        ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      ตัวชีว้ัดท่ี ๒.๑ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ                     
                              เพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเวยีน 

        ด้านท่ี ๔ การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน 
        ตัวชีว้ัดท่ี ๔.๑ การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
        ตัวชวีัดท่ี ๔.๒ การตรวจสอบภายใน 
        ตัวชีว้ัดท่ี ๔.๓ การบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทัิล   
        ด้านท่ี ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน                     
และลูกจา้ง 
        ตัวชีว้ัดท่ี ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
        ตัวชีว้ัดท่ี ๕.๒ การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

/ด้านท่ี 6... 
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        ด้านท่ี ๖ การด าเนินงานตามนโยบายของรฐั/กระทรวงการคลัง 
        ตัวชีว้ัดท่ี ๖.๑ การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 

         ตัวชีว้ัดท่ี ๖.๒  การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ และการรบั    
       เงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                             ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี าหนดแผนงานและระบุผลของตัวชี้วัดท่ีต้องการ               
จะให้เกิดข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นเคร ือ่งมือในการตรวจสอบและติดตามความเป็นไปได้ของตัวชีว้ัด 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

                           ๕.๓ ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                
และรา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี  
                     ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 
ระหว่าง กระทรวงการคลังกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี ๕ การปฏิบัติงาน              
ของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง ตัวชีว้ัดท่ี ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบรหิาร
ทุนหมุนเวยีน ระดับความส าเรจ็ในการเพ่ิมประสิทธภิาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน            
ข้อ ๑. การจัดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕                  
(รอ้ยละ ๓๐) ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดต้ัง รวมถึงพันธกิจของทุน
หมุนเวยีน โดยมีเง ื่อนไขทุนหมุนเวยีนต้องจดัส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๖๕ ภายหลังจากคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนพิจารณาอนุมัติ และส่งให้กรมบัญชีกลางอย่างน้อย ๓๐ วัน
ก่อนเร ิม่ปีบัญชี หากทุนหมุนเวยีนด าเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด จะถูกปรบัลดคะแนน ๐.๕๐๐๐ คะแนน               
จากคะแนนผลการประเมินในภาพรวมเฉล่ียของทุนหมุนเวยีน   
     ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑. แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
      ๑.๑ จดัประชุมทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีและจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระหว่างวันท่ี ๒๓ - 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
(ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าท่ีจากกองแผนงาน ซึง่เป็นวทิยากรในการจดัท าแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยผลจากการประชุมทบทวนท าให้ได้รา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
      ๑.๒ จดัส่งรา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ให้แก่กองแผนงานเพ่ือชว่ยตรวจทานความถูกต้องเรยีบรอ้ยแล้ว  
                                        ๑.๓ จดัส่งรา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ให้แก่ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ส่วนภูมิภาครว่มทบทวนรา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
จ านวน ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร หนองคาย พิจิตร บึงกาฬ แพร ่ชัยภูมิ อ่างทอง ตรงั สงขลา 
เชียงราย เพชรบุร ีสระแก้ว นครนายก มหาสารคาม น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ราชบุร ีและจังหวัดบุรรีมัย์      
และน าข้อมูลจากส่วนภูมิภาคมารวบรวมเพ่ือจัดท าเอกสารรา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)                  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
       ๑.๔ น ารา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี            
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
 
 /2. แผน... 
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  ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
       ๒.๑ จัดประชุมทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะหว่างวันท่ี 
๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรส านักงานกองทุน                  
พัฒนาบทบาทสตร ี(ส่วนกลาง) และเจา้หน้าท่ีจากกองแผนงาน ซึ่งเป็นวทิยากรในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญช ี๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยผลท่ีได้จากการประชุมทบทวน ท าให้ได้รา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
          ๒.๒ จัดท ารา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
โดยพิจารณาโครงการท่ีจะท าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการประชุมทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและจัดท าเอกสารรา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุน           
พัฒนาบทบาทสตร ี 
      ๒ .๓ น าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                                      ข้อเสนอต่อท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนรา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว               
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละรา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนค่าเป้าหมายและปรบัให้สัมพันธกั์บงบประมาณท่ีจะได้รบั 

          ๕.4 รา่งแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                               เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี    

             ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุน          
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๐ ให้ผู้อ านวยการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  ซึ่งอย่างน้อย             
ต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรบัรายจ่ายประจ าปี              
และประมาณการกระแสเงนิสด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อน                 
วันเร ิม่ต้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเร ิม่ต้นปีบัญชีของทุกปี                 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใชจ้่ายเงนิกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจง้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร  
และหน่วยงานในสังกัดส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด าเนินการจัดท าประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจงัหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึง่ได้จดัส่งให้กรมการ
พัฒนาชุมชนเรยีบรอ้ยแล้ว และส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้จดัท าประมาณการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พิจารณาอนุมัติก่อนการใชจ้า่ยเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 /1. รายงาน... 
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             ๑. รายงานกระแสเงนิสด กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓                                                              ๒,๗๕๕,๔๑๑,๓๑๑.๑๗ 
   รายรบัจรงิระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔           ๔๓๖,๓๗๖,๘๘๓.๐๙ 
   รายจา่ยจรงิระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔            ๑,๖๓๐,722,494.61      - ๑,๑๙๔,345,611.52 
            ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔                                                       ๑,๕๖1,065,649.65 
    ประมาณการรายรบัระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔     ๑๙๑,๗๑๓,๐๐๓.๓๑ 
    ประมาณการรายจา่ยระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔   ๓๗๖,630,456.76     - ๑๘๔,917,453.45 
            ประมาณการกระแสเงนิสด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                                   ๑,๓๗๖,๑๔๘,๒๔๖.๒๐  

                        ๒. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานและแผน              
การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวงเงนิ ๑,๐๔๔,๔๙๕,๕๐๐ บาท           
(หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) รายละเอียดดังน้ี  

ท่ี รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
๑ งบบุคลากร 

 ๑.๑ ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว  
 ๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ  

๖๙,๕๖๐,๗๖๐ 
๓,๔๔๔,๐๐๐ 

๖๖,๑๑๖,๗๖๐ 
๒ งบด าเนินงาน 

 ๒.๑ ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและวัสดุ 
 ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค 

๒๒๘,๐๒๒,๔๔๐ 
๒๒๓,๙๓๐,๒๔๐ 

๔,๐๙๒,๒๐๐ 
๓ งบลงทุน 

 ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ 
 ๓.๒ ค่าปรบัปรุงส านักงาน 

๓,๙๑๒,๓๐๐ 
๓,๙๑๒,๓๐๐ 

- 
๔ เงนิทุนให้กู้/เงนิอุดหนุน 

 ๔.๑ เงนิทุนหมุนเวยีน 
 ๔.๒ เงนิอุดหนุน 

๗๔๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ 

                                                                   รวมเงนิ       ๑,๐๔๔,๔๙๕,๕๐๐ 

หมายเห ตุ  : 1 . เงนิ ทุนหมุนเวยีน จัดสรรให้จังหวัด  ๗๖ จังหวัด  และกรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วน                   
ขนาดของจงัหวัด จ านวนสมาชกิ ประสิทธภิาพการเบิกจา่ย และการบรหิารจดัการหน้ี (สัดส่วน ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๔๐) 
   ๒. เงนิอุดหนุน จดัสรรได้ดังน้ี 
    2.1 ส่วนกลาง (สกส.) เป็นเงนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     2.2 จงัหวัดขนาดเล็ก ๓๔ จงัหวัด ๆ ละ   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงนิ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    2.3 จงัหวัดขนาดกลาง ๒๒ จงัหวัด ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงนิ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    2.4 จงัหวัดขนาดใหญ่ ๒๑ จงัหวัด ๆ ละ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงนิ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ข้ อ เส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม เพ่ื อ ให้ ก า รบ ร หิ า ร ง าน ก อ ง ทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท ส ต ร เี ป็ น ไป                              
ด้วยความเรยีบรอ้ย สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙              
ข้อ ๙ (๒) และข้อ ๒๐ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจึงขออนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ 2 ในวงเงนิ ๑,๐๔๔,๔๙๕,๕๐๐ บาท 
(หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน)  
 

/ท่ีประชุมได้... 




