
รายงานการประชุมคณะกรรมการบร ิหารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร �
ครัง้ที่ 7/๒๕๖๔ 

วันศุกรท์ี่ 27 สงิหาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุม 3001 ชัน้ 3 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 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 
6. นางสาวรชัดาภรณ์ วัฒนา ผู้แทนส านักงบประมาณ            กรรมการ 
7. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี            กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสุทธพิงษ์  จุลเจรญิ อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน    ติดราชการ 

ผู้เข้ารว่มประชุม  

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจรญิ   ประธานสภาสตรแีห่งชาติ 
2. นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
3. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
4. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาตร ์
5. นางสาวเปรมจนัทร ์รตันสุวรรณสิร ิ        ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
6. นางสาวสมธญั  เล็กเซง้  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
8. นางณัญชยา ชุม่ชืน่  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นางขวัญใจ ใบจนัทร์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
11. นางสาวรวนิอร สัมฤทธิกิ์จเจรญิ  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
12. นายภัทราวุธ ปะตังถาโต   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13. นางสาวธญัชนก นามเจงิ  นักวชิาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
14. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสด์ิ   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑5. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
๑6. 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 - 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี 6/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี์ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ีได้ จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ  ครั้ง ท่ี  6/๒๕๖๔                                       
และจัดส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/469 ลงวันท่ี ๑1 กรกฎาคม ๒๕๖๔ , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 2230 ลงวันท่ี ๑1 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 2231 ลงวันท่ี ๑1 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 6/๒๕๖๔                    
เม่ือวนัศุกรท่ี์ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 6/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี์ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๔.๔ การตรวจสอบ
ราย ง านก าร เง ิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒                  
ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

         ให้ติดตามแนวทางท่ีส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรส่ีงให้จงัหวัดเพ่ือรบัทราบ
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

1. กลุ่มอ านวยการ ได้จดัท า
หนังสือ ท่ี  มท 0416.1/      
ว 400 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์
2564  เร ือ่ง แนวทางการ
ป ฏิ บั ติ งาน ด้ านก ารเง ิน        
การบัญชี และการพัสดุของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ส าหรบัส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัด และส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจงัหวัด   
2 . ไ ด้ ด า เ นิ น ก ารชี้ แ จ ง
รายละเอียดในการประชุม 
Video conference ให้ กั บ
นั กว ิชาการเง ินและบั ญช ี        
ทุกจังหวัดแล้ว เม่ือเดือน
กรกฎาคม 2564 
3. การติดตามในระดับพ้ืนท่ี 
ส่วนกลางได้สุ่มลงติดตาม
ในจงัหวัด จ านวน 5 จงัหวัด 
คือ  จังหวัดนครราชสีมา 
อุดรธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด 
และจังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือดู        
การจัดท าบัญชีของเจ้าหน้าท่ี
การเงนิและบัญชี

กลุ่ม
อ านวยการ 

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 ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕,๗๔๐,๑๐๒,๐๙๓.๖๙ บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน ๑๐,๕๔๓,๘๘๖,๕97.๒๙ บาท ยอดหน้ี
คงเหลือ จ านวน ๕,๑๙๖,๒๑๕,๔๙๖.๔๐ บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน ๔,๔๙๖,๗๐๔,๔๔๘.๐๓ บาท คิดเป็น
รอ้ยละ ๘๖.๕๔ ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน ๖๙๙,๕๑๑,๐๔๘.๓๗ บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑๓.๔๖    
ของหน้ีคงเหลือ 
                                     ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี  

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

 
ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ 

 
๑๖ จงัหวัด 

หนอ งค าย  เชีย งราย  พิ จิต ร  แพ ร่ ต รัง  น่ าน
แม่ฮ่องสอน เพชรบุร ีบุรรีมัย์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
กาญจนบุร ีอุทัยธานี หนองบัวล าภู ราชบุร ี+ ลพบุร ี

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
๑๘  จงัหวัด 

ตาก สิงห์บุร ี- จนัทบุร ีเชยีงใหม่ มหาสารคาม สระบุร ี
ล าพูน สุโขทัย กาฬสินธุ์ บึงกาฬ พัทลุง สุรนิทร ์
พะเยา +สมุทรสาคร + ชัยภูมิ สุพรรณบุร ีล าปาง 
ปัตตานี 

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑๘ จงัหวัด 

ระยอง ขอนแก่น  เลย ศรสีะเกษ นครราชสีมา 
สระแก้ว ระนอง สกลนคร กระบ่ี พระนครศรอียุธยา 
นครศรธีรรมราช ปทุมธานี ก าแพงเพชร + อ่างทอง
ชยันาท ตราด ฉะเชงิเทรา ชลบุร ี

 
๑๕.๐๑ - ๒๐ 

 
๑๐ จงัหวัด 

ประจวบคีรขัีนธ ์ชุมพร นราธวิาส เพชรบูรณ์ ยโสธร 
มุกดาหาร อุบลราชธานี  นครพนม นครนายก
สมุทรสงคราม  

มากกว่า ๒๐ ๑๕ จงัหวัด 
นครปฐม - สงขลา ปราจนีบุร ีพังงา นครสวรรค์ สตูล 
อุดรธานี รอ้ยเอ็ด นนทบุร ีสุราษฎรธ์านี อ านาจเจรญิ 
ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ยะลา สมุทรปราการ  

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

     
 
 
 

/ผลการจดั... 
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 ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ) 
๑๐ อันดับแรก  

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๑ หนองคาย ๘๑,๘๖๑,๘๑๐.๐๒ ๒๑๕,๑๑๑.๐๐ ๐.๒๖ 
๒ เชยีงราย ๗๙,๗๖๙,๘๙๒.๔๔ ๑,๒๘๒,๒๐๕.๐๐ ๑.๖๑ 
๓ พิจติร ๖๐,๖๑๙,๓๙๕.๕๑ ๑.๕๑๔,๑๕๗.๘๗ ๒.๕๐ 
๔ แพร ่ ๔๒,๔๘๘,๗๖๑.๑๐ ๑,๑๑๙,๔๗๓,๑๖ ๒.๖๓ 
๕ ตรงั ๘๖,๒๕๘,๒๖๐.๔๔ ๒,๒๘๐,๘๒๐.๘๒ ๒.๖๔ 
๖ น่าน ๔๐,๐๗๖,๓๙๓.๕๐ ๑,๑๖๕,๔๓๐.๗๓ ๒.๙๑ 
๗ แม่ฮ่องสอน ๕๓,๗๓๙,๙๑๘.๔๙ ๑,๖39,๔๔๗.๑๓ ๓.๐๕ 
๘ เพชรบุร ี ๔๘,๐๗๓,๘๗๕.๙๖ ๑,๔๘๐,๒๑๔.๑๘ ๓.๐๘ 
๙ บุรรีมัย์ ๑๑๓,๓๙๓,๕๑๒.๕๔ ๔,๔๓๐,๙๑๒.๖๑ ๓.๙๑ 
๑๐ อุตรดิตถ์ ๕๓,๖๕๓,๒๐๓.๔๘ ๒,๔๐๐,๘๘๑.๐๖ ๔.๔๗ 

๑๐ อันดับสุดท้าย 

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๖๘ สตูล ๔๖,๗๒๔,๖๕๒.๑๓ ๑๑,๖๐๙,๒๓๓.๔๓ ๒๔.๘๕ 
๖๙ อุดรธานี ๙๖,๖๔๓,๔๔๔.๖๐ ๒๔,๔๘๓,๒๗๑.๗๗ ๒๕.๓๓ 
๗๐ รอ้ยเอ็ด ๕๙,๐๒๓,๕6๙.๒๔ ๑๕,๔๔๓,๑๙๓.๓๗ ๒๖.๑๖ 
๗๑ นนทบุร ี ๗๘,๐๖๓,๐๓๑.๐๔ ๒๐,๗๖๔,๔๘๐.๕๗ ๒๖.๖๐ 
๗๒ สุราษฎรธ์านี ๑๐๑,๖๐๐,๕๕๑.๑๗ ๒๗,๒๓๕,๓๒๕.๑๗ ๒๖.๘๑ 
๗๓ อ านาจเจรญิ ๖๐,๑๓๖,๑๓๕.๔๖ ๑๖,๒๘๕,๘๒๐.๔๖ ๒๗.๐๘ 
๗๔ ภูเก็ต ๔๓,๒๖๖,๙๗๐.๖๕ ๑๑,๘๕๖,๙๘๗.๔๑ ๒๗.๔๐ 
๗๕ กรุงเทพมหานคร ๑๐๐.๒๙๔,๖๕๐.๘๑ ๓๕,๗๖๘,๑๙๕.๗๑ ๓๕.๖๖ 
๗๖ ยะลา ๗๐,๗๖๒,๑๔๒.๑๙ ๒๕,๒๙๐,๙๙๕.๓๗ ๓๕.๗๔ 
๗๗ สมุทรปราการ ๘๕,๖๕๗,๒๖๐.๗๒ ๓๓,๓๓๗,๐๑๓.๓๒ ๓๘.๙๒ 

 

 

 

 

 

/ผลการจดั... 
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                               ผลการจดัล าดับการบรหิารจดัการหน้ีได้มาก 10 ล าดับแรก (เปรยีบเทียบข้อมูล ณ วันท่ี 15 
ธนัวาคม 2563 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564) 

                                      จงัหวัดท่ีสามารถบรหิารจดัการหน้ีได้มาก  
                                         จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 มีหน้ีเกินก าหนดช าระ           
คิดเป็นรอ้ยละ 51.79 ของลูกหน้ีคงเหลือ และข้อมูล ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 มีหน้ีเกินก าหนดช าระ                   
คิดเป็นรอ้ยละ 9.04 ของลูกหน้ีคงเหลือ ซึง่สามารถบรหิารจัดการหน้ีได้ลดลง 42.75 จงัหวัดสมุทรสาครบรหิาร
จดัการหน้ีโดยก าหนดเป้าหมายการบรหิารจดัการหน้ีให้เหลือน้อยกว่ารอ้ยละ 5 และใชห้ลักการ 3 ร ดังน้ี 
       ร.1 รว่มคิด 
   ๑. ศึกษาแนวทางการติดตามหน้ีตามกฎหมาย 
   ๒. จดัท าฐานข้อมูลโครงการกู้เงนิจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   ๓. ตรวจสอบการช าระคืนเงนิกู้เพ่ือจดัประเภทลูกหน้ี ดังน้ี 
       กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีมีความสามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด 
       กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่าสามารถเข้าสู่การปรบัโครงสรา้งหน้ีได้ 
        กลุ่มท่ี 3  กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงอาจต้องใชก้ฎหมายในการติดตามแบบเข้มข้น 
   ร 2. รว่มท า (ท าความเข้าใจ) 
   1. แจง้ฐานข้อมูลให้อ าเภอทราบ 
   2. ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานให้ จนท.พช.ทราบ 
   3. ประชุมชีแ้จงแนวทางให้คณะขับเคล่ือนกองทุนสตรฯี ทุกระดับทราบ 
   4. ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานให้สมาชกิฯ ทราบ 
                                         ร 3. รว่มมือกับเครอืข่าย 
   เจ้าหน้าท่ีร ่วมกับคณะขับเคล่ือนเครอืข่ายประสานกลุ่มท่ีมีหน้ีค้างช าระ
ด าเนินการตามแนวทาง ดังน้ี  
   ๑. กลุ่มท่ีสามารถช าระหน้ีได้ติดตามให้ค าแนะน า และก าลังใจ 
   ๒. กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่าให้เข้าสู่การปรบัโครงสรา้งหน้ี/พักช าระหน้ี 
   ๓. กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงเตรยีมด าเนินการตามกฎหมาย 
 

/ปัจจยั... 

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2563) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 
(ข้อมูล ณ 16 ส.ค. 2564) 

 
ผลต่าง 

1 สมุทรสาคร 51.79 9.04 -42.75 
2 ภูเก็ต 59.83 27.40 -32.42 
3 หนองบัวล าภู 35.78 4.88 -30.90 
4 เลย 39.67 11.21 -28.46 
5 ฉะเชงิเทรา 40.13 14.60 -25.52 
6 ปทุมธานี 38.35 13.48 -24.87 
7 ตราด 37.86 13.95 -23.91 
8 อุดรธานี 48.44 25.33 -23.10 
9 ยะลา 58.55 35.74 -22.81 
10 สมุทรปราการ 59.89 38.92 -20.97 
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        ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 
   ๑. จนท.พช. + กลไกกองทุนสตรทุีกระดับให้ความส าคัญ 
   ๒. มีการแต่งต้ังคณะท างานติดตามหน้ีระดับจงัหวัด/ระดับอ าเภอ 
   ๓. ใชป้ระกาศการลดอัตราดอกเบ้ียฯ และมาตรการพักช าระหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เป็นเคร ือ่งมือในการด าเนินงาน 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                           ให้ท าหนังสือเชญิประชุมระบบ  Zoom Cloud Meetings กับจงัหวัดท่ีมีผลการบรกิารจดัการหน้ี
ท่ีอยู่ 10 ล าดับสุดท้ายเพ่ือติดตามและทราบถึงปัญหาในการด าเนินงานการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัดดังกล่าว  
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

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 20 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย 
1,736,133,191.45 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 82.36 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร (บาท) ผลการเบิกจา่ยสะสม (บาท) รอ้ยละการเบิกจา่ย 
งบบรหิาร ๔๐๒,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ 212,522,947.45 52.86 
เงนิอุดหนุน  ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  166,335,025.00 72.95 

เงนิทุนหมุนเวยีน ๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 1,357,275,219.00 91.83 
รวมท้ังส้ิน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ 1,736,133,191.45 82.36 

    จังหวัดท่ีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรก และ ๑๐ อันดับท้าย               
จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับแรก  
ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๑ สกลนคร  41,897,460.00   41,447,735.42   98.93  
๒ พัทลุง  13,993,731.00   13,792,642.38   98.56  
๓ สุรนิทร ์  48,986,040.00   48,226,023.06   98.45  
๔ นนทบุร ี  15,290,327.00   15,035,150.00   98.33  
๕ ชยัภูมิ  25,750,670.00   25,282,038.71   98.18  
๖ เพชรบุร ี  17,561,643.00   17,238,427.12   98.16  
๗ ระยอง  15,726,879.00   15,434,522.28   98.14  
๘ อุตรดิตถ์  28,305,502.00   27,770,164.00   98.11  
๙ ปราจนีบุร ี  15,224,370.00   14,933,442.97   98.09  
๑๐ บึงกาฬ  19,014,390.00   18,639,710.39   98.03  

/จงัหวัด... 
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จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับท้าย  
ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

68 นครนายก  14,791,030.00   11,832,725.75   80.00  
69 พังงา  15,912,636.00   12,097,441.00   76.02  
70 ระนอง  18,665,250.00   13,562,813.00   72.66  
71 ชยันาท  28,175,390.00   20,195,391.48   71.68  
72 สระแก้ว  21,971,790.00   15,560,152.93   70.82  
73 นครสวรรค์  28,626,220.00   19,124,140.76   66.81  
74 จนัทบุร ี  26,394,749.00   16,883,133.83   63.96  
75 สมุทรสงคราม  18,439,150.00   11,472,475.81   62.22  
76 แม่ฮ่องสอน  19,023,840.00   11,736,679.00   61.69  
77 ปทุมธานี  13,199,974.00   7,797,850.67   59.07  

     ประมาณการงบประมาณเหลือจ่ายตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้รบัจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิ ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท ผลประมาณการเบิกจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
เป็นเงนิ 1,982,026,018.40 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 94.02 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณจดัสรร  ผลการเบิกจา่ย   ประมาณการใชจ้า่ย  คงเหลืองบประมาณ (บาท) รอ้ยละการ

เบิกจา่ย (บาท) (ต.ค 63 – 20 ส.ค. 64)   (ส.ค. - ก.ย 64)  ส่วนกลาง+กทม ภูมิภาค รวม 
งบบรหิาร 402,036,300.00 212,522,947.45 104,090,696.95 79,088,883.60 6,333,772.00 85,422,655.60 78.75 
เงนิอุดหนุน 228,000,000.00 166,335,025.00 21,077,349.00 14,000,000.00 26,587,626.00 40,587,626.00 82.20 
เงนิทุน
หมุนเวยีน 

1,478,000,000.00 1,357,275,219.00 120,724,781.00 - - - 100.00 

รวม  2,108,036,300.00  1,736,133,191.45   245,892,826.95  93,088,883.60   32,921,398.00   126,010,281.60         94.02  
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 ๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 รายละเอียด ดังน้ี 

 

/เกณฑ์วัด... 
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เกณฑวั์ดการด าเนินงาน 
 

 หน่วยวัด  เป้าหมาย  ผลงาน  คะแนน คาดการณ์  
ณ วันที ่30 ก.ย. 2564 

ด้านที่ 1 การเงนิ         ผลงาน คะแนน 
ตัวชีวั้ดที ่1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยมื รอ้ยละ 75 67.41 1 70.41 3 
ตัวชีวั้ดที ่1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ                                 
                   1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทนุเก่า  
                            (ปีบัญช ี2556-2559) 

 
รอ้ยละ 

 
70 

 
56.52 

 
3 

 
62.52 

 
4 

                   1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทนุใหม่                                   
                            (ปีบัญช ี2560-2563) 

รอ้ยละ 8 65.27 5 73.27 5 

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ตัวชีวั้ดที ่2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล 
                   สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธแ์ละ 
                       ผลกระทบของทนุหมุนเวยีน (ตัวชีวั้ดรว่ม) 

ระดับ 5 4 4 5 5 

ตัวชีวั้ดที ่2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอ้ยละ 95 N/A N/A 5 5 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ       
ตัวชีวั้ดที ่3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 2 2 4 4 
                   การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ       
ตัวชีวั้ดที ่3.2 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 5 5 5 5 
                   เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชพี       
ตัวชีวั้ดที ่3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ระดับ 5 4 4 5 5 
ด้านที่ 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน      
ตัวชีวั้ดที ่4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3 3 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 4 4 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่4.3 การจดัการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ 5 4 4 5 5 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร 
            ทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 

  
 

    

ตัวชีวั้ดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทนุหมุนเวยีน ระดับ 5 4 4 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดับ 5 3 3 5 5 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง      
ตัวชีวั้ดที ่6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยทีไ่ด้รบัอนุมัติ                                 
                    (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทนุเทยีบกับแผนการใชจ้า่ย                                        
                       งบลงทุน ประจ าปีบัญช ี2564 

 
รอ้ยละ 

 
100 

 
100 

 
5 

 
5 

 
5 

                    (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทยีบกับแผนการใชจ้า่ย                                                 
                              ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2564 

รอ้ยละ 100 82.36 1 94.02 3 

ตัวชีวั้ดที ่6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ                        
                    และการรบัเงนิของทนุหมุนเวยีนผ่านระบบ            
                    อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 5 5 

                                                     
 คะแนนเฉลี่ย 3.6500 4.7500 

 

 

 

 /ท่ีประชุมได้... 
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ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                1. ตัวชี้วัดท่ี 3.1  ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์               
ของกองทุนฯ ควรรายงานผลเชิงคุณคุณภาพท่ีชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มท าน้าพรกิปทุมทิพย์ จังหวัดสิงห์บุร ี                 
การจัดท าข้อมูลกลุ่มสมาชิกท่ีกู้เงนิกองทุนแล้วประสบความส าเรจ็ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน            
พัฒนาบทบาทสตรท่ีีว่า “เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า ในการสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึงแหล่งเงนิทุน 
ส าหรบัการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชพี สรา้งงาน สรา้งรายได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มท าน้าพรกิปทุมทิพย์ มีสมาชกิในกลุ่ม
จ านวน 13 คน กู้เงนิทุนหมุนเวยีนของกองทุนพัฒนาบาทบาทสตร ีจ านวน 200,000 บาท ขายน้าพรกิได้เฉล่ียปีละ 
1,500,000 บาท จะเห็นได้ว่าผู้รบัผลประโยชน์จากการกู้เงนิจ านวน 200,000 บาท ในครัง้น้ีจ านวน 13 คน                
ท้ัง 13 คน มีรายได้เข้าครวัเรอืนเฉล่ียเดือนละ 5,000 บาท  
      จากตัวอย่างกลุ่มท าน้าพรกิปทุมทิพย์ จะเห็นได้ว่ากองทุนพัฒนาบาทบาทสตรไีด้เป็นแหล่ง
เงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า ในการสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึงแหล่งเงนิทุนส าหรบัการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ    
สรา้งงาน สรา้งรายได้ หรอืเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ีซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างแท้จรงิ การเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินผลตามตัวชี้วัดควรรายงานให้คณะกรรมการบรหิารฯ               
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงาน 
                              2. ตัวชี้วัดท่ี 3.3 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. ผลสัมฤทธิ์ควรเป็น สตง. ร ับรอง                    
งบการเงนิโดยไม่มีเง ื่อนไข 
                              3. ให้ สกส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
ตัวชีว้ัดและให้ผู้รบัผิดชอบตัวชีว้ัดทบทวนความน่าจะเป็นของค่าคะแนนและความน่าเชือ่ถือของเอกสาร 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

                              ๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน 
เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2564 ส้ินไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 
                      เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   ตามกรอบห ลัก เกณ ฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนห มุนเวยีน  ประจ าปี 
บัญชี 2564 ตัวชี้วัดรว่มด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน  
และลูกจา้ง ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน โดยมีเกณฑ์ประเมินผลการติดตามระบบการ
บรหิ ารจัดการท่ีส าคัญ  และผลการปฏิ บั ติงานตามภารกิจของทุนหมุนประเด็นย่อย  คณะกรรมการ 
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของทุนหมุนเวยีนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  โดยมีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท้ังส้ิน 5 ด้าน ดังน้ี 
   1. ด้านการเงนิ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ ตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
    2. ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวยีน      
     3. ระบบบรหิารความเส่ียง 
    4. ระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ 
    5. ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
                                    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ประจ าปีบัญช ี2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส้ินไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) ดังน้ี  
              1) ด้านการเงนิ ประกอบด้วย  
                                            - ผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณ จ านวน 2,108,036,300.00 บาท 
สามารถเบิกจา่ยได้ จ านวน 1,630,722,494.63 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 77.36 
 
 

/การบรหิาร… 
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                                            - การบรหิารจัดการหน้ี ลูกหน้ีคงเหลือ จ านวน 5,229,662.405.35 บาท      
แยกเป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 4,534,536,280.39 บาท หน้ีเกินก าหนดช าระคงเหลือ จ านวน 
695,126,124.96 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.29 
                 2) ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวยีน ประกอบด้วย 
               - จ านวนสมาชกิ  
                                                1. ประเภทองค์กร เป้าหมายปี 2564 เพ่ิมข้ึนจ านวน 4,395 องค์กร ข้อมูล            
ณ ไตรมาสท่ี 3 จ านวน 1,960 องค์กร ยอดรวมไตรมาส 1-3 จ านวน 5,953 องค์กร คิดเป็นรอ้ยละ 135.44 
                                                2. ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมายปี 2564 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,145,359 คน ข้อมูล 
ณ ไตรมาสท่ี 3 จ านวน 242,251 คน ยอดรวมไตรมาส 1-3 จ านวน 601,900 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.55                                           
                                      - การสนับสนุนวทิยากร จ านวน 4 ครัง้ 
                                           - การประชาสัมพันธ ์ 
                                             1. เว็ปไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 18 เร ือ่ง  
                                                2. เผยแพรท่าง Facebook Fanpage จ านวน 729 ครัง้  
                                                3. จุลสาร 3 ฉบับ 
                         3) ด้านการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
                                            - การด าเนินการตามแผนบรหิารความเส่ียง ได้ทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียง 
ประจ าปีบัญช ี2564 
          - การเบิกจา่ยงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนด าเนินการ โดยการประชุมติดตามผล
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีผ่านระบบ Video Conference ไปยังส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
และ ทีว ีพช. 
                                        4) ด้านระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ ประกอบด้วย  
                                           - จัดท าโครงการการศึกษาเพ่ือปรบัปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี 
         - รายงานสารสนเทศสรุปข้อมูลการช าระคืนผ่าน BILL PAYMENT  
                                           - การปรบัปรุงเว็ปไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี, คลังข้อมูลอาชพี 
                                        5) ด้านระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
                                            - การจัดประชุมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธภิาพในการบรหิารงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีผ่านระบบวดิีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  
                                           - ผู้ผ่านเลือกสรรได้รบัการจดัจา้งเป็นพนักงานกองทุนครบทุกต าแหน่ง 
                                             ภาพรวมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปี บัญชี  2564                            
จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชีว้ัด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.2000 คะแนน 
มติท่ีประชุม รบัทราบ                          

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ                           
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุม ครั้งท่ี  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 

/ในฐานะ... 
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ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ี             
ท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ส านักงานกองทุน          
พัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี         
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด น้ัน 
                  มีจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบตามประกาศคณ ะกรรมการบรหิ ารกองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 38 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 617 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 62,366,160.66 บาท                 
(หกสิบสองล้านสามแสนหกหม่ืนหกพันหน่ึงรอ้ยหกสิบบาทหกสิบหกสตางค์) รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับท่ี จงัหวัด จ านวน (โครงการ) จ านวนเงนิ (บาท) 
1 สมุทรปราการ 9 1,502,667.87 
2 ขอนแก่น 15 1,183,527.59 
3 ตาก 3 179,573.00 
4 สกลนคร 72 8,097,111.12 
5 รอ้ยเอ็ด  13 402,378.00 
6 ปัตตานี 27 2,690,142.00 
7 ประจวบคีรขัีนธ ์ 10 1,406,883.61 
8 ศรสีะเกษ 28 1,405,284.00 
9 ยโสธร 24 1,648,596.00 

10 นครราชสีมา 16 1,019,248.00 
11 สุราษฎรธ์านี 13 2,299,157.00 
12 พิจติร 1 233,479.52 
13 ภูเก็ต 38 5,143,635.89 
14 มุกดาหาร 12 598,081.00 
15 แพร ่ 3 226,406.12 
16 ระยอง 5 476,181.00 
17 ชลบุร ี 1 147,227.00 
18 ปราจนีบุร ี 3 310,848.00 
19 สุโขทัย 28 2,742,335.93 
20 นครพนม 22 2,008,117.00 
21 กระบ่ี 10 931,982.39 
22 ล าปาง 12 967,704.00 
23 อุบลราชธานี 2 137,157.76 
24 สระบุร ี 2 162,897.31 
25 เพชรบุร ี 6 418,309.00 
26 นครนายก 22 2,534,232.00 
27 สุพรรณบุร ี 24 1,761,342.00 

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับท่ี จงัหวัด จ านวน (โครงการ) จ านวนเงนิ (บาท) 
28 เชยีงใหม่ 4 526,192.00 
29 เลย 11 1,224,169.62 
30 ชยัภูมิ 1 71,525.00 
31 พัทลุง 7 556,270.00 
32 ยะลา 15 2,313,949.46 
33 อ่างทอง 2 293,591.00 
34 มหาสารคาม 4 200,704.47 
35 สระแก้ว 30 3,546,119.00 
36 นนทบุร ี 34 6,856,235.00 
37 อุดรธานี 16 1,706,610.00 
38 อ านาจเจรญิ 72 4,436,291.00 

รวมท้ังส้ิน 617 62,366,160.66 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร                 
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 38 จงัหวัด 
รวมท้ังส้ิน 617 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 62,366,160.66 บาท และให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรที าหนังสือ
แจง้จงัหวัดให้ด าเนินการโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติท่ีชดัเจน และเรง่รดัการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนลูกหน้ี (SARA) 

๕.๒ การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี  

       กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี  2564 
ตัวชี้วัดร่วมด้านท่ี  4  การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน                     
ท่ีอยู่ระหว่างพัฒนาการบรหิารจัดการ ตัวชี้วัดท่ี ๔.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ก าหนด                                                                    
ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจัดท าหรอืทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียง โดยมีองค์ประกอบท่ีดี              
ของคู่มือครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
        ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียง
และปรบัปรุงแก้ไขบรหิารความเส่ียง ตามแนวทางการบรหิารความเส่ียงขององค์กรเชงิบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management–Integrated Framework) อ้ างอิ งตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organization of The Treadway Commission : COSO 2017 ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ ดังน้ี 
           1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
           2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบรหิารความเส่ียง 
           3. การระบุความเส่ียงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ความเส่ียง 4 ด้าน (รายละเอียด

แผนการบรหิารความเส่ียงองค์กร) 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. กิจกรรม... 
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           6. กิจกรรมการควบคุมภายใน  
           7. สารสนเทศและการส่ือสาร 
           8. การติดตามผลและการประเมินผล 
          ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จัดส่งคู่มือให้กองแผนงานได้ตรวจสอบ      
ซึง่กองแผนงานได้จดัส่งให้ปรบัปรุงแก้ไข และกลุ่มอ านวยการได้ปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว 
                           ข้อเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบรหิารความเส่ียงและแผนการบรหิาร
ความเส่ียงองค์กรของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2564  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

                           ๕.๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี           
และแผนปฏิบัติการดิจทัิลประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี  
                     ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ด้านท่ี 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน ตัวชี้วัดท่ี 4.3 การบรหิารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดให้มี 
การจดัท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจทัิล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการดิจทัิลประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร ์     
ของทุนหมุนเวยีน ท้ังวสัิยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตรท่ี์ส าคัญ  โดยสามารถตอบสนองความต้องการ            
ของทุนหมุนเวยีนได้อย่างครบถ้วน 
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการจดัประชุมทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจทัิล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและแผนปฏิบัติการดิจทัิลประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเม่ือวันพุธท่ี ๒4 มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม BM-301 ชัน้ 3 กรมการพัฒนาชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 9 คน และเจ้าหน้าท่ี            
ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 11 คน ซึง่เป็นท่ีปรกึษาในการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยได้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)              
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและได้จัดส่ง
แผนปฏิบัติการดิจทัิล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและแผนปฏิบัติการดิจทัิลประจ าปี
บัญช ี๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข
เรยีบรอ้ยแล้ว  
                           ข้อเสนอต่อท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจทัิล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละแผนปฏิบัติการดิจทัิล ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
และแผนปฏิบัติการดิจทัิล ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและให้ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับตัวชีว้ัด               
และการด าเนินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

           ๕.4 แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ                               
ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญช ี2565                                
                 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี    
              กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 ตัวชีว้ัดท่ี 
5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล องค์ประกอบท่ี 2 การจดัท าและด าเนินงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลประจ าปี  ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา (1.2)              
การจัดท า/ทบทวนแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2565                   
ได้แล้วเสรจ็ภายในปีบัญชี และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน รวมท้ังมีการส่ือสาร              
ให้ผู้บรหิารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวยีนท่ีเก่ียวข้องรบัทราบภายในปีบัญช ี2564 

/ส านักงาน... 
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                                  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการจัดท า/ทบทวน แผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญช ี2565 โดยเจา้หน้าท่ีได้จดัท า/
ทบทวนแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญช ี2565 
และจดัส่งให้คณะท างานจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. 2563 - 2565 พิจารณาและหากมีแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจง้กลุ่มอ านวยการ เพ่ือปรบัปรุงแก้ไขตามหนังสือ ท่ี มท 
0416.1 (อบ)/ว461 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 และจดัส่งให้กองการเจา้หน้าท่ี กรมการพัฒนาชุมชนได้พิจารณา
และหากมีแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจง้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือปรบัปรุงแก้ไข ตามหนังสือ ท่ี มท 0416.1 
(อบ)/462 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 โดยให้จดัส่งภายในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 และได้รวบรวมปรบัปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมตามท่ีคณะท างานฯ และกองการเจ้าหน้าท่ี ได้จัดส่งให้ด าเนินการแก้ไขและได้จัดท าแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีบัญช ี2565 เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
           ข้อเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
(ระยะยาว) ปี 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
บัญช ี2565 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญช ี2565  

                           5.5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี แผนการตรวจสอบระยะยาว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - 2568 และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 กองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร ี
                      ตามค าส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี 372/2564  ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  เร ือ่ง แก้ไข
เพ่ิมเติมค าส่ังการจัดต้ังส่วนราชการภายในของกรมการพัฒนาชุมชน ข้อ 3  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าท่ี                  
และความรบัผิดชอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงานต่าง  ๆ
ของกองทุน จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีเป็นระบบ จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้มีอ านาจ ติดตามการ
ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รบัมอบหมาย โดยกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 
                      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง              
การอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้บรหิาร หน่วยรบัตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รบัทราบ
และเข้าใจวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ และขอบเขตการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
ประกอบด้วย  
           1) ค านิยามของการตรวจสอบภายใน 

 2) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 3) สายการบังคับบัญชา 
 4) อ านาจหน้าท่ี 
 5) ความรบัผิดชอบ 
 6) ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 7) การรายงานผลการตรวจสอบ 
 8) มาตรฐานและจรยิธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 9) หน้าท่ีหน่วยรบัตรวจ 
 
 
 

/แผนการ... 
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             แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 และแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(หน่วยรบัตรวจประกอบด้วย ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.) และส านักงานเลขาคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด 
(อกส.จ.) 76 จังหวัด และส านักงานเลขาคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
(อกส.กทม.) รวมท้ังส้ิน 78 หน่วยรบัตรวจ) 

แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  
 

ประเภทการตรวจสอบ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 

1. ตรวจสอบด้านการเงนิ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Financial & Compliance) 
เช่น การตรวจสอบเงนิฝากคลัง ลูกหน้ีเงนิ
ยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิก
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การเบิกค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทางไปราชการ การควบคุมพัสดุ 
การใชร้ถราชการ เป็นต้น 

21 หน่วยฯ 
- สกส. 
- อกส.จ. 
  20 จงัหวัด 

21 หน่วยฯ 
- สกส. 
- อกส.จ. 
  20 จงัหวัด 

21 หน่วยฯ 
- สกส. 
- อกส.จ. 
  20 จงัหวัด 

18 หน่วยฯ 
- สกส. 
- อกส.จ. 
  16 จงัหวัด 
- อกส.กทม. 
 

2. การประเมินระบบควบคุมภายใน -สกส. -สกส. -สกส. -สกส. 
3. การให้ค าปรกึษา (Consulting) 

 1) บรกิารให้ค าปรกึษากับหน่วยรบัตรวจ
ในเร ือ่งกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น การเงนิ การบัญชี การจดัซื้อ
จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุม
ภายใน เป็นต้น 
 2) ให้บรกิารข้อมูล/องค์ความรูใ้นเร ือ่งท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

78 หน่วยฯ 78 หน่วยฯ 78 หน่วยฯ 78 หน่วยฯ 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ประเภทการตรวจสอบ/ประเด็นการตรวจสอบ หน่วยรบัตรวจ 

1. ตรวจสอบด้านการเงนิ  และปฏิ บั ติตามกฎระเบียบ 
(Financial & Compliance) 
     1) ตรวจสอบเงนิฝากคลัง 

 
 
- อกส.จ. 20 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีชัยภูมิ เชียงราย ตาก 
นครปฐม นครศรธีรรมราช นราธวิาส น่าน 
ปัตตานี  แ ม่ ฮ่องสอน  ยะลา ล าปาง 
สระแ ก้ ว สุ โข ทัย  สุ รนิท ร์ อุ ต รดิต ถ์ 
อุทัยธานี และอุบลราชธานี 

     2)ตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง สกส. 
     3)ตรวจสอบเงนิยืมราชการ สกส. 
     4)ตรวจสอบการใชร้ถราชการ สกส. 
2. การประเมินระบบควบคุมภายใน -สกส. 

3. การให้ค าปรกึษา (Consulting) 
 1) บรกิารให้ค าปรกึษากับหน่วยรบัตรวจในเร ือ่งกฎหมาย 
ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงนิ การบัญช ี
การจดัซือ้จดัจา้ง ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ้่าย
ในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น 
 2) ให้บรกิารข้อมูล/องค์ความรู ้ในเร ื่อง ท่ีเก่ียวข้องกับ           
การปฏิบัติงาน 

78 หน่วยฯ 

/ข้อเสนอ... 




