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ผู้มาประชุม 
1. นายสุทธพิงษ์  จุลเจรญิ   อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน   ประธานกรรมการ 
2. นางวไิลวรรณ  ไกรโสดา รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน   รองประธานกรรมการ 
3. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน          กรรมการ 
4. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี       กรรมการ 
5. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร    กรรมการ 
6. นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง          กรรมการ 
7. นางสาวรชัดาภรณ์ วฒันา ผู้แทนส านักงบประมาณ            กรรมการ 
8. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี            กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
3. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาตร ์
4. นายธรีะพล คู่คิด  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
5. นางสาวสมธญั  เล็กเซง้  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
7. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางขวัญใจ ใบจนัทร์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
10. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

เร ิม่ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
ประธานท่ีประชุม นายสุทธพิงษ์ จุลเจรญิ อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการบรหิาร

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกล่าวขอบคุณกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทุีกท่าน ท่ีต้ังใจในการบรหิารงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท้ังในด้านการด าเนินงานของกองทุนฯ ท่ีพยายามแก้ไขโดยการน าระบบเทคโนย ี(ERP) เข้ามา
ช่วยในการท างานท้ังระบบทะเบียนลูกหน้ี ระบบบัญชีของทุนฯ ท่ีส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินไม่รบัรองงบการเงนิ                
ของกองทุนฯ การบรหิารจัดหารหน้ีท่ีมีสถานการณ์ท่ีดีข้ึน จากเดิมมีลูกหน้ีเกินก าหนดช าระคิดเป็นรอ้ยละ 53.51 
ของลูกหน้ีคงเหลือ (1 ธ.ค.2562) ปัจจุบันมีลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ของลูกหน้ีคงเหลือ 
(10 ก.ย. 2564) การช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  ( ) 
โดยการออกมาตรการพักช าระหน้ี, ปรบัโครงสรา้งหน้ีจากการบรหิารงานท่ีผ่านมา ท าให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                   
มีความม่ันคงมากข้ึนเป็นท่ียอมรบัจากรฐับาล และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงสมาชกิกองทุนฯ   

ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี 7/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี์ 27 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีได้จัดท ารา่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ครัง้ท่ี 7/๒๕๖๔ และจัดส่งรา่งรายงาน      
การประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/500 ลงวันท่ี 8 กันยายน ๒๕๖๔ , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 2554 ลงวันท่ี 8 กันยายน ๒๕๖๔ และ ท่ี มท 
๐๔๑๖.๒/ว 0041 ลงวันท่ี 8 กันยายน ๒๕๖๔ เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไข
หรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 7/๒๕๖๔                    
เม่ือวนัศุกรท่ี์ 27 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 7/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี์ 27 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

1. ระเบียบวาระท่ี  3
เร ือ่ง สืบเน่ืองจาก
การประชุม 
๓.๒ รายงานการ
บรหิารจัดการหน้ี
ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

         ให้ท าหนังสือเชิญประชุม
ระบบ  Zoom Cloud Meetings 
กับจังหวัด ท่ี มีผลการบรกิาร
จั ด ก า รห น้ี ท่ี อ ยู่  10 ล า ดั บ
สุดท้ายเพ่ือติดตามและทราบถึง
ปัญหาในการด าเนินงานการ
บรหิารจัดการหน้ีของจังหวัด
ดังกล่าว

 
 
สกส. ได้จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์  
Zoom Cloud Meeting เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 
2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. โดยให้ 10 
จังหวัดท่ีมีผลการบรหิารจัดการหน้ีท่ีอยู่
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ จังหวัดยะลา สมุทรปราการ 
ภูเก็ต อ านาจเจรญิ  สตูล นนทบุร ีพังงา 
อุดรธานี นครสวรรค์ และจงัหวัดสุราษฎรธ์านี  
โดยแ ต่ล ะจั งห วัด ได้น า เสนอผลการ
ด าเนินงานและการบรหิ ารจัดการห น้ี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและปัญหาใน
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ซึ่ ง  สกส .ได้ส รุปสภ าพ ปัญ หาและให้
ข้อเสนอแนะตามประเด็นปัญหา ดังน้ี 
1. เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้กลุ่มสมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอในการ
ช าระหน้ีให้จังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์
ถึงมาตรการต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรท่ีีให้การช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี 
2 . ลู กห น้ี เพิ ก เฉยไม่ ยอมช าระห น้ี ให้
ด าเนินการติดตามทวงถามโดยท าเป็นหนังสือ  
รวมท้ังลงพ้ืนท่ีติดตามรว่มกับคณะท างาน    

กลุ่ม
กฎหมาย 

/ล าดับ... 
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ติดตามหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ใีน             
ทุกระดับ เพ่ือเจรจาไกล่เกล่ียให้ลูกหน้ี             
มาด าเนินการช าระหน้ี รบัสภาพหน้ี หากไม่
ได้ผลให้จงัหวัดใชสิ้ทธทิางศาลต่อไป 
3 . กรณี มี การเป ล่ี ยนแปลงเจ้ าห น้ าท่ี
ผู้รบัผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ให้แนวทางโดยให้มีการท าหนังสือส่งมอบงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

2. ระเบียบวาระท่ี 4 
เร ือ่ง เพ่ือทราบ 
4.2 รายงานผลการ
ด า เ นิ น งานก าร
ประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง าน ทุ น
หมุนเวยีน ประจ าปี
บั ญ ชี  2 5 6 4  
กองทุ น พั ฒ น า
บ ท บ า ท ส ต ร ี
กรมการพัฒนาชุมชน 

     1. ตั ว ชี้ วั ด ท่ี  3.1  ร ะ ดั บ
ความส าเร ็จในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอ งกอง ทุ น ฯ               
ควรรายงานผลเชิงคุณภาพท่ี
ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มท า
น้าพรกิปทุมทิพย์ จังหวัดสิงห์บุร ี
การจัดท าข้อมูลกลุ่มสมาชิกท่ีกู้
เง ิน ก อ ง ทุ น แ ล้ ว ป ร ะ ส บ
ความส าเรจ็ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรท่ีีว่า “เป็นแหล่ง
เงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า ใน
การสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึง
แหล่งเงนิทุน ส าหรบัการลงทุน
เพ่ือพัฒนาอาชพี สรา้งงาน สรา้ง
รายได้  ตัวอย่างเช่น  ก ลุ่มท า
น้าพรกิปทุมทิพย์ มีสมาชิกใน
ก ลุ่มจ านวน 13 คน กู้ เงนิทุน
หมุนเวยีนของกองทุนพัฒนาบาท
บาทสตร ีจ านวน 200,000 บาท 
ข าย น้ าพ ร กิ ไ ด้ เฉ ล่ี ย  ปี ล ะ 
1,500,000 บาท จะเห็นได้ว่า
ผู้รบัผลประโยชน์จากการกู้เงนิจ านวน 
200,000 บาท   ในครัง้น้ีจ านวน 
13 คน ท้ัง 13 คน มีรายได้เข้า
ครวัเรอืนเฉล่ียเดือนละ 5,000 บาท 
        จากตัวอย่างกลุ่มท าน้าพรกิ
ปทุมทิพย์ จะเห็นได้ว่ากองทุน
พัฒนาบทบาทสตรไีด้เป็นแหล่ง

 
 
สกส. ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Work shop) ร ่วม กันของ ผู้ รับ ผิดชอบ
ตัวชี้วัด เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 โดยท่ี
ประชุมให้ทบทวนความน่าจะเป็นของค่าคะแนน
และความน่าเชื่อถือของเอกสารผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งได้ด าเนินการ
ทบทวนครบท้ัง 6 ด้าน 14 ตัวชีว้ัด 
      หลังจากน้ันมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบแต่
ละตั วชี้ วั ดไปรวบรวมเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการรายงานตัวชี้วัดให้สมบูรณ์ 
ถูกต้อง ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 
และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้
ผู้รบัผิดชอบงานตัวชีว้ัด ภายในวันท่ี 8 ตุลาคม 
2564  เพ่ื อ รวบรวม เอกสารผลงานส่ ง
กรม บั ญ ชี กลางและบร ิษั ท ท่ี ปร ึกษ า                   
(ทรสิ คอรป์อเรชัน่) ต่อไป 
      จากน้ันได้มอบหมายผู้รบัผิดชอบแต่ละ
ตัวชี้วัดไปทบทวนตัวชี้วัดท่ีจะด าเนินการในปี
บัญช ี2565 เพ่ือน าข้อมูลตัวชีว้ัดน าเสนอการ
ประชุมรว่มกัน 3 ฝ่ายในวันท่ี 29 กันยายน 
2564  
 
 

 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์
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เงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า            
ในการสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึง
แหล่งเงนิทุนส าหรบัการลงทุน   
เพ่ือพัฒนาอาชพี สรา้งงาน สรา้ง
รายได้  หรอื เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่
สตรแีละองค์กรของสตร ีซึง่ตรง
ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จรงิ 
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ก า ร
ประเมินผลตาม ตั วชี้ วัดควร
รายงานให้คณะกรรมการบรหิารฯ               
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการ
ด าเนินงาน 
      2. ตัวชี้วัดท่ี 3.3 การด าเนินงาน
ตามข้อสังเกตของ สตง. ผลสัมฤทธิ์
ควรเป็น สตง. รบัรองงบการเงนิ
โดยไม่มีเง ื่อนไข 
      3. ให้ สกส. จดัการประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก าร (workshop) เพ่ื อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดและให้ผู้รบัผิดชอบ
ตัวชี้วัดทบทวนความน่าจะเป็น
ข อ ง ค่ าค ะแ น น แ ล ะ ค ว า ม
น่าเชือ่ถือของเอกสาร 

3. ระเบียบวาระท่ี 5
เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา  
๕.๓ แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตร  ีและ
แผนป ฏิ บั ติ ก าร
ดิ จิ ทั ล ป ร ะจ า ปี
บัญช ี๒๕๖๕ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การดิจิ ทั ล  (ระยะยาว) พ .ศ . 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรแีละแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล  ประจ าปี บัญชี ๒๕๖๕  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและ
ให้ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและการด าเนินของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

 

สกส. ได้ด าเนินการทบทวนและปรบัปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี
บัญชี 2565 โดยได้ด าเนินการประชุม
คณะท างานตัวชี้วัดท่ี  4 .3 เพ่ือทบทวน
ปรบัปรุงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแนว
ทางการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ดังน้ี  
1. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไม่มีความสัมพันธ์
กับการบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทัิล 
2. ปรับปรุงเพ่ิ มเติมโครงการกิจกรรมให้
สอดคล้องกับตัวชีว้ัดท่ี 4.3 
3. ทบทวนการน าเสนอในรูปแบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 

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 ๑0 กันยายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕,๗95,414,127.๖๙ บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน ๑๐,602,058,655.01 บาท ยอดหน้ี
คงเหลือ จ านวน ๕,๑๙3,355,๔72.68 บาท  เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน ๔,543,969,830.68 บาท     
คิดเป็นรอ้ยละ ๘7.50 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน ๖49,385,642.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ    
๑2.50 ของหน้ีคงเหลือ 
                                     ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี  

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

 
ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ 

 
๑7 จงัหวัด 

หนองคาย เชียงราย  เพชรบุร ีพิจิตร ตรัง แพร ่
แม่ฮ่องสอน น่าน บุรรี ัมย์  พิษณุ โลก + สุโขทัย
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี +สิงห์บุร ีกาญจนบุร ีราชบุร ี
หนองบัวล าภู  

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
20 จงัหวัด 

เชีย ง ให ม่  - ลพ บุ ร  ีต าก  จันท บุ ร  ี+ ส ระแ ก้ ว 
มหาสารคาม สระบุร ีกาฬสินธุ์ สมุทรสาคร ล าพูน 
ปัตตานี +สกลนคร  สุพรรณบุร ีพัทลุง สุรนิทร ์บึงกาฬ 
ชยัภูมิ ล าปาง +เลย +ศรสีะเกษ 

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑6 จงัหวัด 

ระยอง -พะเยา ขอนแก่น  นครราชสีมา กระ บ่ี 
นครศรธีรรมราช พระนครศรอียุธยา ปทุมธานี ระนอง 
ก าแพงเพชร ชัยนาท อ่างทอง +ยโสธร +มุกดาหาร  
ชลบุร ีตราด 

 
๑๕.๐๑ - ๒๐ 

 
๑๐ จงัหวัด 

ประจวบคีรขัีนธ์ นราธิวาส นครพนม -ฉะเชิงเทรา     
+ ร้อ ย เ อ็ ด  เพ ช ร บู ร ณ์  ชุ ม พ ร  น ค รน าย ก 
สมุทรสงคราม อุบลราชธานี  

มากกว่า ๒๐ ๑4 จงัหวัด 
นครปฐม ปราจีนบุร ีสงขลา อ านาจเจรญิ  ภูเก็ต 
นนทบุร ีสตูล อุดรธานี พังงา นครสวรรค์ สุราษฎรธ์านี 
ยะลา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  

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

 
 
 
 
 ผลการจดั... 
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     ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๑0 กันยายน ๒๕๖๔ ) 
๑๐ อันดับแรก  

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๑ หนองคาย 82,469,208.02 194,679.84 0.24 
๒ เชยีงราย 82,250,156.44 1,282,157.00 1.56 
๓ เพชรบุร ี 47,684,435.96 827,473.06 1.74 
๔ พิจติร 60,236,685.93 1,369,255.10 2.27 
๕ ตรงั 87,187,124.44 2,255,747.82 2.59 
๖ แพร ่ 41,768,305.03 1,100,729.72 2.64 
๗ แม่ฮ่องสอน 53,505,729.53 1,443,849.38 2.70 
๘ น่าน 38,687,420.04 1,439,940.55 3.72 
๙ บุรรีมัย์ 116,326,551.94 4,488,566.34 3.86 
๑๐ พิษณุโลก 63,249,963.29 2,566,989.53 4.06 

๑๐ อันดับสุดท้าย 

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

๖๘ ภูเก็ต 42,418,623.77 9,136,942.68 21.54 
๖๙ นนทบุร ี 77,545,955.65 16,758,026.20 21.61 
๗๐ สตูล 45,887,583.55 10,533,524.24 22.96 
๗๑ อุดรธานี 95,559,478.34 21,976,984.52 23.00 
๗๒ พังงา 70,873,666.18 16,857,936.28 23.79 
๗๓ นครสวรรค์ 92,988,137.21 22,330,332.26 24.01 
๗๔ สุราษฎรธ์านี 100,130,547.49 25,477,071.90 25.44 
๗๕ ยะลา 70,464,562.33 25,293,035.83 35.89 
๗๖ กรุงเทพมหานคร 99,419,466.34 35,837,252.59 36.05 
๗๗ สมุทรปราการ 84,566,545.12 31,043,162.48 36.71 

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

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2563) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 
(ข้อมูล ณ 10 ก.ย. 2564) 

 
ผลต่าง 

1 สมุทรสาคร 51.79 7.18 -44.61 
2 ภูเก็ต 59.83 21.54 -38.29 
3 หนองบัวล าภู 35.78 4.81 -30.96 
4 เลย 39.67 9.68 -29.99 
5 อุดรธานี 48.44 23.00 -25.44 

ล าดับท่ี... 
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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 มีวงเงนิงบประมาณท้ังหมด ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐ บาทโดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงนิ 
๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐ บาท ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรยีบรอ้ยแล้ว  
      ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน ๒๕๖๔ 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย 
1,826,538,077.46 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 86.65 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

งบบรหิาร ๔๐๒,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ 235,900,554.46 58.68 
เงนิอุดหนุน  ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  171,364,095.00 75.16 

เงนิทุนหมุนเวยีน ๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 1,419,273,428.00 96.03 
รวมท้ังส้ิน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ 1,826,538,077.46 86.65 

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

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๑ พิษณุโลก  28,058,236.50   28,027,686.50   99.89  
๒ บึงกาฬ  20,445,466.39   20,408,006.39   99.82  
๓ ชลบุร ี  19,410,438.72   19,347,237.12   99.67  
๔ เชยีงราย  40,902,184.00   40,722,025.00   99.56  
๕ ยโสธร  25,281,365.00   25,159,061.19   99.52  
๖ ชุมพร  18,583,265.00   18,492,392.96   99.51  
๗ พิจติร  23,400,400.00   23,268,067.11   99.43  
๘ พัทลุง  13,993,731.00   13,913,973.38   99.43  

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2563) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 
(ข้อมูล ณ 10 ก.ย. 2564) 

 
ผลต่าง 

6 ปทุมธานี 38.35 12.94 -25.41 
7 ฉะเชงิเทรา 40.13 15.85 -24.27 
8 ตราด 37.86 14.52 -23.34 
9 สมุทรปราการ 59.89 36.71 -23.18 
10 ยะลา 58.55 35.89 -22.66 

ล าดับท่ี... 
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ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๙ สกลนคร  45,035,010.00   44,777,299.07   99.43  
๑๐ ราชบุร ี  21,762,194.00   21,634,706.89   99.41  

จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับท้าย  
ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการเบิกจา่ย 

๑ ศรสีะเกษ  43,111,105.00   39,471,552.00   91.56  
๒ นครราชสีมา  34,742,831.00   31,809,104.88   91.56  
๓ นราธวิาส  14,021,431.00   12,785,631.55   91.19  
๔ มุกดาหาร  24,152,120.00   21,322,916.30   88.29  
๕ ฉะเชงิเทรา  27,583,190.00   24,286,037.68   88.05  
๖ พังงา  15,912,636.00   12,706,225.00   79.85  
๗ ชยันาท  26,821,390.00   20,375,437.48   75.97  
๘ สมุทรสงคราม  15,198,020.00   11,508,732.71   75.73  
๙ นครศรธีรรมราช  46,426,560.00   34,137,412.00   73.53  
๑๐ จนัทบุร ี  28,855,336.75   17,012,918.13   58.96  

  ประมาณการงบประมาณเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2564 ได้รบัจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิ ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท ผลประมาณการเบิกจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
เป็นเงนิ 1,981,059,672.89 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 93.98 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณจดัสรร  ผลการเบิกจา่ย   ประมาณการใชจ้า่ย  คงเหลืองบประมาณ (บาท) รอ้ยละการ

เบิกจา่ย (บาท) (ต.ค 63 – 10 ก.ย. 64)   (ก.ย 64)  ส่วนกลาง+กทม ภูมิภาค รวม 
งบบรหิาร 402,036,300.00  235,900,554.46   71,609,225.43   79,735,675.08   14,790,845.03   94,526,520.11  76.49 
เงนิอุดหนุน 228,000,000.00  171,364,095.00   24,185,798.00   14,000,000.00   18,450,107.00   32,450,107.00  85.77 
เงนิทุน

หมุนเวยีน 
1,478,000,000.00 1,419,273,428.00 58,726,572.00 - - - 100.00 

รวม 2,108,036,300.00 1,826,538,077.46 154,521,595.43 93,735,675.08 33,240,952.03 126,976,627.11 93.98 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
                              ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถท าให้องค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีความเข้มแข็งได้              
จากการน าเงนิงบประมาณไปใช้ในการขับเคล่ือน และยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีได้ จากผล              
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่างบบรหิารไม่สามารถเบิกจา่ยไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ และไม่สามารถดึงกลับมาท าการแปลงงบประมาณมาใชไ้ด้ทันเวลา ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ควรมีมาตรการในการก ากับการใชง้บประมาณ ดังน้ี 
                  1. เพ่ือเป็นการป้องกันจังหวัดท่ีโอนเงนิงบประมาณในส่วนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมไปแล้ว               
แต่ไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ ให้จังหวัดเสนอแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมก่อนท่ีจะโอนเงนิ
งบประมาณในส่วนน้ีให้กับจงัหวัด ซึง่จะท าให้สามารถติดตามการด าเนินงานกองทุนฯ ของจงัหวัดได้ 
                              2. ก าหนดแผนการเบิกจา่ยให้แล้วเสรจ็ในไตรมาส 2 
                              3. จังหวัดท่ี มีโครงการนอกเหนือจากแผนสามารถเขียนโครงการเสนอขอรับงบเพ่ิมเติม                     
ได้โดยใชง้บค่าใชจ้า่ยสนับสนุน/ขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายกองทุนฯ 
 
 

4. บูรณาการ... 
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                                4. บูรณาการการท างานรว่มกับผู้ตรวจราชการกรมฯ ในการก ากับจังหวัด และใช้เป็นประเด็น               
ในการติดตามงาน 
มติท่ีประชุม รบัทราบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ ท าตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

              ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี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 ๑0 กันยายน ๒๕๖4 รายละเอียด ดังน้ี 

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 68.35 2 71.00 3 

ตัวชีวั้ดที ่1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ                       
                   1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทนุเก่า  
                            (ปีบัญช ี2556-2559) 

 
รอ้ยละ 

 
70 

 
61.31 

 
4 

 
64.00 

 
4 

                   1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทนุใหม่  
                            (ปีบัญช ี2560-2563) 

รอ้ยละ 8 71.05 5 74.00 5 

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

ระดับ 5 5 5 5 5 

ตัวชีวั้ดที ่2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอ้ยละ 95 95.42 5 95.42 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 5 5 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 5 5 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่4.3 การจดัการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ 5 5 5 5 5 

ด้านท่ี 5... 
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เกณฑวั์ดการด าเนินงาน 
 

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

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร 
             ทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 

      ผลงาน   คะแนน 

ตัวชีวั้ดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทนุหมุนเวยีน ระดับ 5 4 4 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดับ 5 5 5 5 5 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง      

ตัวชีวั้ดที ่6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยทีไ่ด้รบัอนุมัติ                                 
                   (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทนุเทยีบกับแผนการใชจ้า่ย                         
                        งบลงทนุ ประจ าปีบัญช ี2564 

 
รอ้ยละ 

 
100 

 
100 

 
5 

 
5 

 
5 

                   (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทยีบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                        ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2564 

รอ้ยละ 100 86.56 1 93.98 2 

ตัวชีวั้ดที ่6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ                        
                   และการรบัเงนิของทนุหมุนเวยีนผ่านระบบ                     
                   อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 5 5 

                                                     
 คะแนนเฉลี่ย 3.9500 

 
4.4750 

 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
     การด าเนินการตาม ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม 
                            1. ควรมีกลไกในการบรหิารจัดการหน้ีในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามสมาชิกเป็นระยะ ซึ่งจะได้ทราบ
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ก่อนจะเป็นหน้ีเสีย 
                            2. ถอดบทเรยีนของจังหวัดท่ีมีการบรหิารจัดการหน้ีได้ดี เพ่ือเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอ่ืนน าไป
ปรบัใช ้โดยเฉพาะจงัหวัดท่ีมีรอ้ยละของการบรหิารจดัการหน้ีคงเหลือต่ากว่ารอ้ยละ 5 
                            3. วเิคราะห์อายุลูกหน้ีโดยแยกลูกหน้ีเป็นรายปีเพ่ือวเิคราะห์ข้อมูลได้ดีย่ิงข้ึน  
                            4. บูรณาการการท างานรว่มกับผู้ตรวจราชการกรม ในการก ากับจังหวัด โดยก าหนดเป็นประเด็น                
การตรวจราชการ 
มติท่ีประชุม รบัทราบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

                              ๔.๓ รายงานสรุปผลลัพธก์ารสนับสนุนเงนิให้กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามตัวชี้วัด          
ท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
                      เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   กรมบัญชกีลาง ก าหนดให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรดี าเนินการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564 จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด โดยในด้านท่ี 3 ด้านการปฏิบัติการ ตัวชีว้ัดท่ี 3.1 ระดับ
ความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้ก าหนดเกณฑ์                    
การวัดพิจารณาจากความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ในปีบัญช ี2564 ดังน้ี  
จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการสนับสนุนเงนิกองทุนฯ        
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการติดตามท้ังในเชิงผลผลิต                
และผลลัพธท่ี์ชดัเจน เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในไตรมาสท่ี 1 

เทียบเท่า
ระดับ 1 

ติดตามประเมินผลลัพธ์จากการสนับสนุนเงนิจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
ภายในปีบัญช ี2564  

เทียบเท่า
ระดับ 2 

/ติดตาม... 
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ติดตามประเมินผลลัพธจ์ากการสนับสนุนเงนิกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายในปี
บัญช ี2564 ได้ครบถ้วนทุกโครงการตามแผนงานและจดัท ารายงานสรุปผลลัพธก์ารสนับสนุน
เงนิให้กู้ยืมจากกองทุนฯ และน าเสนอผู้บรหิารเงนิทุนฯ ได้ ภายในปีบัญช ี2564 

เทียบเท่า
ระดับ 3 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีผลลัพธท่ี์ได้จากการสนับสนุนเงนิจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่ารอ้ยละ 80 

เทียบเท่า
ระดับ 4 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีผลลัพธท่ี์ได้จากการสนับสนุนเงนิจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมาย รอ้ยละ 100 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการทบทวนการอนุมัติ
โครงการในปีถัดไป 

เทียบเท่า
ระดับ 5 

                                  สรุปผลลัพธก์ารสนับสนุนเงนิให้กู้ยืมจากกองทุนฯ ตามตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็                 
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลท้ังเชิงปรมิาณ               
และเชิงคุณภาพ เป้าหมายได้แก่  ก ลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีได้ร ับการสนับสนุน                                                                                          
เงนิทุนหมุนเวยีนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในปีบัญช ี2563 และกลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ซึ่งเป้าหมายการติดตามตามแผนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนโครงการท่ีอนุมัติในปีบัญชี 2563 และมีผลลัพธ ์               
ท่ีได้จากการสนับสนุนเงนิจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า รอ้ยละ 80 
โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ก าหนดเง ื่อนไขในการประเมินผลลัพธ์เฉพาะความม่ันคงทางด้านรายได้                
โดยมีรายได้เพ่ิม ข้ึน การวเิคราะห์ ข้อมูลการข้อมูลใช้การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติ ท่ีใช ้                    
ในการวเิคราะห์เป็นสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่ารอ้ยละ และค่าเฉล่ีย ซึง่ผลการด าเนินงานสรุปได้ดังน้ี 
                                               1. ผลการประเมินการจดัเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณ 
                                 1.1 การประเมินผลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้แก่
โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในบัญชี 2563 จ านวน 76 จังหวัด            
และกรุงเทพมหานคร รวม 11,278 โครงการ โดยตัวแทนสมาชกิของโครงการเป็นผู้ตอบแบบประเมินและส่งคืน
กองทุนฯ จ านวน 11,206 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 99.36 และเง ื่อนไขการมีความม่ันคงทางด้านรายได้ พิจารณา
จากสมาชิกท่ีได้รบัอนุมัติเงนิกู้น าเงนิไปลงทุนพัฒนาอาชีพเดิมหรอืลงทุนในอาชีพใหม่  โดยจัดซื้อวัตถุดิบ 
เคร ือ่งมือ/เคร ือ่งจกัรใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปรบัปรุงโรงเรอืน ฯลฯ และการมีชอ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 
ผลลัพธท่ี์เกิดข้ึนท าให้มีการขยายรา้น/กิจการ การมีปรมิาณสินค้ามากข้ึน มีสินค้าใหม่เกิดข้ึนหรอืมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน   
ท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้และเกิดผลก าไร ส่งผลให้สมาชกิมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชพีท่ีได้ใชเ้งนิกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

ประเด็น จ านวนโครงการ คิดเป็น 
รอ้ยละ 

1. การน าเงนิไปลงทุนพัฒนาอาชพี/สรา้งงาน 
2. ชอ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 
3. การเปล่ียนแปลงของกลุ่ม เชน่ การขยายรา้น/กิจการ การมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
4. มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 2,665 บาท/คน/เดือน (เฉล่ีย 31,980/คน/ปี) 

11,206 
7,283 
11,206 

 
9,196 

100.00 
34.61 
100.00 

 
82.06 

                                                    1.2 การประเมินผลกลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด (อกส.จ.) และคณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับอ าเภอ (อกส.อ.) โดยมีเป้าหมายการจัดเก็บ 
จ านวน 693 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 693 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 เป็นเร ือ่งความคิดเห็นของกลไก          
การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีใน 4 ด้าน โดยก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนระหว่าง 4.51 - 5.00                  
เห็นด้วยมากท่ีสุด, 3.51 - 4.50 เห็นด้วยมาก, 2.51 - 3.50 เห็นด้วยปานกลาง, 1.51 - 2.50 เห็นด้วยน้อย          
และระดับคะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด ซึง่มีผลการประเมินในภาพรวม ดังน้ี 

ประเด็น... 
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ประเด็น ค่าเฉล่ีย ระดับการ
ประเมิน 

คิดเป็น
รอ้ยละ 

1. การบรหิารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนจงัหวัด 
2. ผลลัพธด้์านความม่ันคงทางรายได้ของกลุ่มอาชพีสมาชกิ 
3. ผลลัพธด้์านการมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึนของกลุ่มอาชพีสมาชกิ 
4. ผลลัพธด้์านการมีบทบาทในชุมชนของกลุ่มอาชพีสมาชกิ 

4.35 
4.41 
4.27 
4.30 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

87.07 
88.10 
85.46 
85.92 

รวม 4.33 มาก 86.64 

 
                          2. ผลการประเมินการจดัเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพ  
                              ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพ่ือจดัเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพ ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud 
Meeting) ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ หนองคาย นครพนม ราชบุร ีฉะเชิงเทรา ภูเก็ต            
และจงัหวัดตรงั กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัด, คณะท างาน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับต าบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาสตร ี
หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการประเมินผลใช้วธิสีนทนากลุ่มโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งเก่ียวกับการด าเนินงาน      
ด้านเงนิทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยผลการประเมินพบว่า  
                               2.1 กลไกการขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนพ้ืนท่ีมีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและมีความรูค้วามเข้าใจการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เน่ืองจากจังหวัดจะมีการอบรมให้ความรูกั้บกลไกในทุกระดับ และจัดประชุมคณะท างานแต่ละคณะเพ่ือขับเคล่ือนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่เสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการ
ชว่ยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเจา้หน้าท่ีพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีได้ 
                                  2.2 การจัดสรรเงนิทุนหมุนเวยีนและการอนุมัติเงนิทุนให้กับสมาชิกในพ้ืนท่ี 
แต่ละจงัหวัดจะมีแนวทางในการบรหิารจดัการเพ่ือสรา้งโอกาสให้สตรไีด้เข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างท่ัวถึง เชน่ การจดัสรร
เงนิทุนตามความต้องการของสมาชกิ การจดัสรรตามจ านวนของสมาชกิในแต่ละอ าเภอ เป็นต้น และจ านวนเงนิกู้ไม่เกิน
โครงการละ 200,000 บาท ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว เพราะดูตามความเหมาะสม และความจ าเป็นของการลงทุน 
ไม่ท าให้สมาชกิเกิดภาระในการช าระหน้ีมากเกินไป 
                                  2.3 การติดตามการด าเนินงานของสมาชกิ มีการติดตามและสนับสนุนส่งเสรมิ
การด าเนินโครงการของสมาชกิอย่างต่อเน่ือง มีการเยี่ยมยาม ถามข่าว เพ่ือสรา้งความใกล้ชดิสนิทสนมกับสมาชกิ
เชน่พ่ีน้อง มีการสนับสนุน ชว่ยแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนะวธิกีารในการด าเนินโครงการหรอืมีการพาไปดู
กลุ่มท่ีประสบความส าเรจ็เพ่ือเป็นตัวอย่าง ส่งเสรมิให้ท าบัญชรีายรบัรายจา่ยเพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการเงนิทุน
ส่งผลให้มีรายได้และสามารถส่งคืนกองทุนฯ ได้  
                                         2.4 เงนิทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสามารถน าไปพัฒนาอาชีพ 
สรา้งงาน สรา้งรายได้ ให้กับสมาชกิและคนในชุมชน ซึง่เป็นการน าไปประกอบอาชพีในหลากหลายรูปแบบ เชน่ การลงทุนใน
อาชพีเสรมิซึง่มีรายได้เพียงพอส่งลูกเรยีนได้ การน าเงนิทุนไปต่อยอดอาชพีจากส่ิงของเหลือท้ิงจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ข้ึน เกิดการรวมกลุ่มกันพัฒนาเป็นอาชพี สรา้งรายได้เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังถ่ายทอดความรูใ้ห้กับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
เพ่ือขยายผลไปสู่การจา้งงานในชุมชน และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ท าให้มีความม่ันคงทางด้านรายได้ สรา้งความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจให้กับสมาชกิและชุมชน และการมีเครอืข่ายด้านอาชพีท าให้เกิดการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรูท้ าให้สตร ี
มีบทบาทในสังคมมากข้ึน สามารถท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้ 
 
 

จากผล... 
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                                              จากผลการด าเนินงานท าให้เกณฑ์คะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับ
ความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ผ่านเกณฑ์การวัดเทียบเท่า
ระดับ 4 โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ติดตามประเมินผลลัพธจ์ากการสนับสนุนเงนิกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์              
ของกองทุนฯ ภายในปีบัญชี 2564 ได้ครบถ้วนทุกโครงการตามแผนงาน (เป้าหมายการติดตามตามแผน              
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ด าเนินการได้รอ้ยละ 99.36) และจัดท ารายงานสรุปผลลัพธ์การสนับสนุนเงนิให้กู้ยืม      
จากกองทุนฯ น าเสนอผู้บรหิารฯ ได้ ภายในปีบัญชี 2564 (ผ่านเกณฑ์การวัดเทียบเท่าระดับ 3) โดยมีผลลัพธ ์             
ท่ีได้จากการสนับสนุนเงนิจากกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งได้ก าหนดเง ื่อนไข                    
ในการประเมินผลลัพธเ์ฉพาะความม่ันคงทางด้านรายได้ โดยผลการประเมินโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนเงนิกู้  
จากกองทุนฯมีรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 9,196 โครงการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 11,206 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.06  
ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                 ผลของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จงึผ่านเกณฑ์วัด    
ท่ีระดับ 4 คะแนน ควรน ามาเป็นแนวทางสนับสนุนในเชิงนโยบายได้ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี              
ควรมีแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ดังน้ี 
                 1 . ใช้ระเบียบวธิีวจิัยในการท าตามตัวชี้วัด ท่ี  3 .1  ระดับความส าเร็จในการติดตาม                    
และประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานงานวจิยั 
                 2. บูรณาการกับหน่วยงานในกรมการพัฒนาชุมชน หรอืหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีองค์ความรู ้                          
ในด้านงานวจิยั เชน่ สถาบันการศึกษา, นักวชิาการ เพ่ือความสมบูรณ์ของผลงาน 
                 3. การแต่งต้ังคณะท างานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดควรมีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้มีความครอบคลุม 
                 4. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลควรชัดเจน อาจจะแบ่งพ้ืนท่ีการติดตามประเมินผล
เป็นรายภาคหรอืเขตตรวจราชการ ชึง่ผลของการศึกษาวจิยัสามารถมาต่อยอดในแต่ละปีได้ 
มติท่ีประชุม รบัทราบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 4.4 โครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2564 
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี        
                        อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการเชดิชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุนให้สตรไีด้เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธภิาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพ่ือสรา้งขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี            
ในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 
         กิจกรรมท่ี 1  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับจังหวัด ด าเนินการ            
โดยจงัหวัด และกรุงเทพมหานคร ด าเนินการไตรมาส 3 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564) โดยมีประเภทรางวัล ดังน้ี 
          กรณีจงัหวัด 76 จงัหวัด ด าเนินการคัดเลือกจงัหวัดละ  3 ประเภท ๆ  ละ 1 รางวัล  ได้แก่ 
       1) ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน              
พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอดีเด่น 
       2) คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยาดีเด่น 
       3) กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีได้รบัการสนับสนุนเงนิจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น 
   กรณีกรุงเทพมหานคร ด าเนินการคัดเลือกจ านวน 2 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ 
        1) คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขตดีเด่น 

        2) กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น 
 กิจกรรมท่ี... 
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        กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
ด าเนินการโดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด าเนินการไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564) โดยมี
รางวัล 3 ประเภท ดังน้ี 
        1) ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
        2) คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาล 
เมืองพัทยาดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 

        3) กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
         กิจกรรมท่ี 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ด าเนินการโดยส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด าเนินการไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564) กิจกรรมประกอบด้วย  
        1) การคัดเลือกคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดท่ีมีการ
บรหิารจดัการหน้ีดีเด่น จ านวน 2 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล 
              2) กรมการพัฒนาชุมชน มอบงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการ/ขับเคล่ือน
กิจกรรมให้กับผู้ท่ีได้รบัรางวัลคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัดท่ีมีการบรหิารจดัการหน้ีดีเด่น 
              3) เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น โดยมอบโล่รางวัลคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ปี 2564 ส าหรบัผู้ได้รบัรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่นระดับเขตตรวจราชการ 
และคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัดท่ีมีการบรหิารจดัการหน้ีดีเด่น   
         การด าเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2564 
กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 3 ประเภท ประเภท
ละ 18 รางวัล รวมเป็น 54 รางวัล และกิจกรรมท่ี 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น การคัดเลือก
คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัดท่ีมีการบรหิารจดัการหน้ีดีเด่น จ านวน 2 ประเภท ประเภท
ละ 3 รางวัล ได้ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว และได้จดัท าประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ดีเด่น ดังน้ี  
            1. ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 เขต 
            2. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล/เทศบาลเมือง
พัทยา/เขตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 18 เขต 
            3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดีีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ านวน 
18 เขต 
        4. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัดดีเด่น ด้านการบรหิารจดัการ
หน้ีเกินก าหนดช าระคงเหลือน้อยท่ีสุด จ านวน 3 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดหนองคาย เชยีงราย และแพร ่ 
   5. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัดดีเด่นด้านการบรหิารจดัการ
หน้ีเกินก าหนดช าระลดลงมากท่ีสุด จ านวน 3 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดสมุทรสาคร ภูเก็ต และหนองบัวล าภู  
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

 4.5 การปรบัปรุงกลไกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
              1. คณะรฐัมนตรมีีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวยีนเดียวกัน 
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งท าให้การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบ              
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน            
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังการควบรวมมีผลให้กรมการพัฒนาชุมชน รบัผิดชอบดูแลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท้ัีงในพ้ืนท่ี 

จงัหวัด... 
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จังหวัด ๗๖ จังหวัดและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งการขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนพ้ืนท่ีจังหวัด 
รบัผิดชอบโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด และส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรโีดยกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน         
ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร โดยมี
บุคลากรปฏิบัติงานประกอบด้วย  
         ๑.1 ข้าราชการ จ านวน ๓ คน     
             1.2 พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน ๕ คน      
         1.3 พนักงานจา้งเหมาบรกิาร ต าแหน่งนักวชิาการพัฒนาชุมชน จ านวน ๖ คน  
ซึง่ปฏิบัติงานใน ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร   
      2. ในการขับเคล่ือนภารกิจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ได้มีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ดังน้ี 
          2.1 คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๒ คน 
โดยมีอ านาจหน้าท่ี บรหิารงานกองทุน ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี           
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
    2.2 คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ 
คน โดยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกล่ันกรองโครงการของสมาชิกท่ียื่นขอกู้เงนิ รวบรวมโครงการ          
ส่งส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร และติดตาม                  
การด าเนินงานกองทุนและสมาชกิในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
    2.3 คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต จ านวน ๕๐ เขตๆ ละ            
๙ - ๑๕ คน รวม ๕๘๕ คน โดยมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของโครงการเบ้ืองต้นสรา้งความเข้าใจ กับสมาชิก            
และประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานกองทุน และติดตามการด าเนินงานของกองทุนและสมาชิก               
ในพ้ืนท่ีแขวง และเขตกรุงเทพมหานคร  
      3. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
              3.1 กรุงเทพมหานครเทียบเท่ากับจงัหวัด มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ (๕๐ เขต เทียบเท่า ๕๐ อ าเภอ) 
     3.2 กรุงเทพมหานครไม่มีบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี (มีพนักงานจ้าง
เหมาบรกิาร ต าแหน่งนักวชิาการพัฒนาชุมชน จ านวน ๖ คน ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ๕๐ เขต) ท าให้การประสานงาน              
ในระดับพ้ืนท่ีไม่ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 
                                      3.3 กรุงเทพมหานครไม่มีคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนระดับเขต เพ่ือท าหน้าท่ี ก ากับ ดูแล ติดตาม ส่งเสรมิ สนับสนุน ตรวจสอบ กล่ันกรอง 
ให้ความเห็นชอบโครงการท่ีสมาชกิขอรบัการสนับสนุนโครงการประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและโครงการประเภทเงนิ
อุดหนุน ดังน้ัน โครงการท้ังหมดจงึส่งมายังส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานครโดยตรง 
         3.4 ในคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครมี ผู้แทน                           
จากกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ คน ท าให้ไม่สามารถขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร               
ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
      4. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเห็นชอบให้มีการปรบัปรุงกลไกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
          4.1 ให้คงคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต จ านวน 50 เขต ไว้คงเดิม 
          4.2 ให้มีการเพ่ิมกลไกขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนระดับเขตข้ึนโดยแต่งต้ังเป็น 
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต จ านวน 50 เขต โดยมีผู้อ านวยการเขต 
เป็นประธาน ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรหีรอืผู้ได้รบัมอบหมายเป็นอนุกรรมการ หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นักพัฒนาชุมชน สังกัดส านักงานเขต                             
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนักวชิาการพัฒนาชุมชนสังกัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นอนุกรรมการ
และผู้ชว่ยเลขานุการ  

4.3 ปรบั... 
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     4.3 ปรับคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร                      
โดยเพ่ิมเติมอนุกรรมการจากกรุงเทพมหานครจาก ๒ คน เป็น ๓ คน 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
 4.6 รายงานโครงการท่ีด าเนินการเบิกจา่ยเงนิเหล่ือมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                       ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากแผนการด าเนินงาน             
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) เสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ได้มี
มติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายการและถัวจา่ยงบลงทุนเพ่ือจดัซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละเคร ือ่งพิมพ์ 
จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 172,800 บาท และอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณเหลือ
จ่ายจากแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 172,800 บาท ตามหนังสือท่ี มท.0416.2/1700 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2564         
             ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้อนุมัติจดัสรรงบประมาณเพ่ิมเติม (งบลงทุน) ให้กับ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด (จงัหวัดสมุทรสงคราม) เพ่ือเป็นค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรจ์ านวน 1 ชุด เป็นเงนิ 37,800 บาท และเคร ือ่งพิมพ์ จ านวน 1 เคร ือ่ง เป็นเงนิ 7,500 บาท                          
และส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ส่วนกลาง) ได้รบัอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม (งบลงทุน) เพ่ือเป็น          
ค่าเคร ือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 17 เคร ือ่ง
เคร ือ่งละ 7,500 บาท รวมเป็นเงนิ 127,500 บาท กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอรว์สิ ตามสัญญากรมการ
พัฒนาชุมชนเลขท่ี 219/2564 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564 ก าหนดส่งมอบภายในวันท่ี 15 พฤศจกิายน 2564 
(ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วันนัดถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา) จงึต้องด าเนินการเบิกจา่ยเงนิเหล่ือมปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
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 วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้จังหวัด         
ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ีท่ีมา
แสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด น้ัน 
             จงัหวัดเสนอขอความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ จ านวน 45 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 1,117 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 103,959,517.98 บาท (หน่ึงรอ้ย-              
สามล้านเก้าแสนห้าหม่ืนเก้าพันห้ารอ้ยสิบเจด็บาทเก้าสิบแปดสตางค์) รายละเอียดดังน้ี  

ล าดับท่ี... 
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 นครศรธีรรมราช นศ 0019/13849 9 สิงหาคม 2564 6    955,600.74  
นศ 0019/15636 8 กันยายน 2564 3 289,527.07        

2 ลพบุร ี ลบ 0019/9111 13 สิงหาคม 2564 2 158,958.16           
3 สระบุร ี ด่วนทีสุ่ด ที่ สบ 0019/11734 16 สิงหาคม 2564 7 669,836.42             

ด่วนทีสุ่ด ที่ สบ 0019/13086 13 กันยายน 2564 5 441,511.89            
ด่วนทีสุ่ด ที่ สบ 0019/13364 17 กันยายน 2564 1 59,759.57 

4 ศรสีะเกษ ศก 0019.3/13700 17 สิงหาคม 2564 15 844,344.00             
ศก 0019.3/16291 15 กันยายน 2564 81 4,794,070.00        

5 สุราษฎรธ์านี สฎ 0019(อกส.จ.)/13173 18 สิงหาคม 2564 12 1,749,744.00         
สฎ 0019(อกส.จ.)/14772 14 กันยายน 2564 5 936,552.00            

6 ขอนแก่น ด่วนทีสุ่ด ที่ ขก 0019/20829 18 สิงหาคม 2564 10  1,533,889.44         
ขก 0019/23583 17 กันยายน 2564 19 1,510,887.76 

7 ภูเก็ต ภก 0019/16130 19 สิงหาคม 2564 8 1,128,945.12          
8 นครสวรรค์ นว 0019(อกส.จ.)/19372 19 สิงหาคม 2564 4 255,941.07             

นว 0019(อกส.จ.)/21650 16 กันยายน 2564 80 9,050,542.27 
9 นครราชสีมา นม 0019/18665 25 สิงหาคม 2564 2 119,860.00             

นม 0019/20269 15 กันยายน 2564 1 88,617.82 
10 ชลบุร ี ชบ 0019/31390 27 สิงหาคม 2564 6 723,276.00            

ชบ 0019/32653 13 กันยายน 2564 1 132,595.00 
11 สุรนิทร ์ สร 0019/11196 27 สิงหาคม 2564 18 728,505.00            
12 แพร ่ พร 0019.4/10114 31 สิงหาคม 2564 1 181,223.54             

พร 0019.4/10785 13 กันยายน 2564 1 136,532.96             
13 อ่างทอง อท 0019(อกส.จ.)/7291 31 สิงหาคม 2564 3 276,140.00             

อท 0019(อกส.จ.)/7739 15 กันยายน 2564 29 2,339,681.29          
14 พะเยา พย 0019.3/14257 31 สิงหาคม 2564 2 141,212.00             

พย 0019.3/15115 14 กันยายน 2564 2 126,133.00             
15 สตูล สต 0019(อกส.จ)/7375 31 สิงหาคม 2564 6 330,809.00             
16 เชยีงใหม่ ชม 0019.3/27080 31 สิงหาคม 2564 4  354,332.00            
17 มุกดาหาร มห 0019/10931 31 สิงหาคม 2564 6 483,252.00             

มห 0019/11178 3 กันยายน 2564 48 2,621,410.00          
18 อุตรดิตถ์ อต 0019.4(อกส.จ)/9258 1 กันยายน 2564 2 175,956.00             
19 นครพนม นพ 0019/10448 1 กันยายน 2564 9 492,988.00             

นพ 0019/10999 14 กันยายน 2564 23 2,186,559.00        
20 ปัตตานี ปน 0019/17066 1 กันยายน 2564 6 713,100.00             

ปน 0019/17491 7 กันยายน 2564 3 458,321.00             
ปน 0019/17851 10 กันยายน 2564 1 140,190.00             

21 สมุทรสาคร สค 0019/12092 2 กันยายน 2564 2 426,454.65             
22 อุบลราชธานี อบ 0019/17470 2 กันยายน 2564 13 1,158,258.51          
23 สงขลา สข 0019.1(อกส.จ.)/15758 3 กันยายน 2564 45 6,409,641.00          
24 กรุงเทพมหานคร มท 0416.3(อกส.กทม.)/186 6 กันยายน 2564 6 806,701.13             

ล าดับท่ี... 



- 18 - 
 

ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

25 ตราด ตร 0019/11783 6 กันยายน 2564 14 1,735,426.00 
26 ปราจนีบุร ี ปจ 0019/9654 6 กันยายน 2564 14 1,195,398.00          
27 สระแก้ว ด่วนทีสุ่ด ที ่สก 0019/9260 8 กันยายน 2564 18 1,657,657.00        

ด่วนทีสุ่ด ที ่สก 0019/9355 9 กันยายน 2564 3 210,590.00             
28 ยะลา ยล 0019.3/18792 9 กันยายน 2564 21 4,377,572.00         
29 มหาสารคาม มค 0019/16078 9 กันยายน 2564 1 40,233.00               
30 พังงา พง 0019.2/8303 10 กันยายน 2564 70 9,849,418.00          

พง 0019.2/8384 15 กันยายน 2564 1 142,497.00             
พง 0019.2/8507 17 กันยายน 2564 1 151,693.00 

31 รอ้ยเอ็ด รอ 0019(อกส.จ.)/14509 10 กันยายน 2564 17 698,727.00            
รอ 0019(อกส.จ.)/14512 13 กันยายน 2564 2 37,612.00               

32 ยโสธร ด่วนทีสุ่ด ที่ ยส 0019/14907 10 กันยายน 2564 5 209,299.00 

 
ด่วนทีสุ่ด ที่ ยส 0019/15244 17 กันยายน 2564 3 116,362.00 
ด่วนทีสุ่ด ที่ ยส 0019/15245 17 กันยายน 2564 2 114,589.12 

33 สกลนคร สน 0019.4(อกส.จ.)/16783 13 กันยายน 2564 23 2,480,280.00         
34 ล าปาง ลป 0019.3/23112 14 กันยายน 2564 5 461,008.00             
35 สิงห์บุร ี สห 0019/5847 14 กันยายน 2564 3 155,304.41 
36 ชยันาท ชน 0019/8715 14 กันยายน 2564 24 1,473,388.53 
37 ก าแพงเพชร ด่วนทีสุ่ด ที ่กพ 0019 

(อกส.จ.)/555 
15 กันยายน 2564 12 1,229,133.00          

38 ระยอง รย 0019/13982 15 กันยายน 2564 3 272,354.00            
39 กาฬสินธุ ์ ด่วนทีสุ่ด ที ่กส 0019 

(อกส.จ.)/11601 
15 กันยายน 2564 32 2,025,080.00          

40 เพชรบูรณ์ ด่วนทีสุ่ด ที ่พช 0019 
(อกส.จ.)/13640 

15 กันยายน 2564 27 2,582,326.00         

41 พระนครศรอียุธยา อย 0019/14389 15 กันยายน 2564 15 1,022,153.82         
42 สมุทรสงคราม ด่วนทีสุ่ด ที ่สส 0019 

(อกส.จ.)/12941 
15 กันยายน 2564 16 1,874,298.11          

43 อุดรธานี อด 0019.1/14222 16 กันยายน 2564 130 12,113,310.53        
44 นนทบุร ี ด่วนทีสุ่ด ที ่นบ 0019.2/14345 16 กันยายน 2564 38 5,390,649.05 
45 อ านาจเจรญิ ด่วนทีสุ่ด ที ่อจ 0019/8105 17 กันยายน 2564 119 6,211,301.00 

รวมท้ังส้ิน 1,117 103,959,517.98      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร           
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 45 จังหวัด             
รวมท้ังส้ิน 1,117 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 103,959,517.98 บาท (หน่ึงรอ้ยสามล้านเก้าแสนห้าหม่ืนเก้าพันห้ารอ้ย-        
สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) และให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรที าหนังสือแจ้งจังหวัดให้ด าเนินการ           
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติท่ีชดัเจน และเรง่รดัการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนลูกหน้ี (SARA) 

5.2 ขออนุมัติ... 
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๕.๒ ขออนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม 

   เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี  
                      คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 6/2564 เม่ือวันศุกรท่ี์ 30 กรกฎาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 5.4 
เห็นชอบและอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวงเงนิงบประมาณ 1,044,495,500 บาท (หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพัน-          
ห้ารอ้ยบาทถ้วน) ดังน้ี 
         1) งบบุคลากร     69,560,760  บาท 
         2) งบด าเนินงาน    228,022,440  บาท 
         3) งบลงทุน        3,912,300  บาท 
         4) เงนิทุนให้กู้/เงนิอุดหนุน   743,000,000  บาท 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรยีบรอ้ยแล้ว ตามหนังสือกรมการ
พัฒนาชุมชน ท่ี มท 0416.2/5115 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 
 เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีภารกิจ       
ท่ีต้องด าเนินการเรง่ด่วน ดังน้ี 
 1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต 
เพ่ือท าหน้าท่ีติดตาม ส่งเสรมิ สนับสนุน ประสานการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนพ้ืนท่ีแขวง               
และเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนตรวจสอบ กล่ันกรอง และให้ความเห็นชอบโครงการท่ีสมาชกิขอรบัการสนับสนุน
เงนิทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเน่ืองจากกรุงเทพมหานครไม่มีบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีมี
เพียงพนักงานจา้งเหมาบรกิารจ านวน 6 คน ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 50 เขต ซึง่เทียบเท่า 50 อ าเภอ  ในส่วนภูมิภาค 
ท าให้การประสานงานในระดับพ้ืนท่ีไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง  โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน             
ของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต รวมงบประมาณ 3,192,500 บาท 
(สามล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนสองพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) ดังน้ี  
       1.1 ค่าเบ้ียประชุม    งบประมาณ  1,687,500  บาท  
       1.2 ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุม  งบประมาณ  1,005,000  บาท  
       1.3 ค่าใชจ้า่ยเดินทางไปราชการ งบประมาณ     500,000  บาท 
                 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินโครงการ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีงบประมาณ 6,614,400 บาท                          
(หกล้านหกแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันส่ีรอ้ยบาทถ้วน) เพ่ือศึกษาวเิคราะห์กระบวนการท างานและปรบัปรุงระบบโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้ข้อมูลเชื่อมโยงสัมพันธกั์นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีข้อมูล/เอกสาร 
ประกอบรายงานทางการเงนิ และจากการด าเนินโครงการการศึกษาเพ่ือปรบัปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มีแนวทางในการจัดท า
ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่เพ่ือใช้ทดแทนโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม สามารถใช้งานได้ท้ังส่วนกลาง                     
และส่วนภูมิภาค และสามารถออกหลักฐานรายงานทางการเงนิได้อย่างมีประสิทธภิาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงึก าหนดด าเนินการโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิ และระบบโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยใชง้บประมาณ 17,000,000 บาท  (สิบเจด็ล้านบาทถ้วน) 
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