
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ท่ี 9/๒๕๖๔ 

วันพุธท่ี 27 ตุลาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
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ผู้มาประชุม 
1. นายสุรศักด์ิ อักษรกุล รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
2. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน          กรรมการ 
3. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                   กรรมการ 
4. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร               กรรมการ 
5. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ           ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
6. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี                                     กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสมคิด จนัทมฤก            อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                                         ติดราชการ  
2. นางสาวรชัดาภรณ์ วฒันา                 ผู้แทนส านักงบประมาณ            ติดราชการ  

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

เร ิม่ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)     
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีติดราชการด่วนจึงได้มอบหมายรองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน           
นายสุรศักด์ิ อักษรกุล รองประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นประธานการประชุม 
 ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                            1.1 แนะน าประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
       ตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 2265/2564 เร ือ่ง ให้ข้าราชการพลเรอืนสามัญ                      
ขาดจากอัตราเงนิเดือนและให้รบัเงนิเดือน ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ        
พลเรอืนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ราย นายสมคิด จนัทมฤก พ้นจากต าแหน่งเดิม รองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร
ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง อธบิดี (นักบรหิารระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน 
ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  
                            1.2 แนะน ารองประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
                                  ตามค าส่ังกรมการพัฒนาชุมชนท่ี 1496/2564 เร ือ่ง มอบหมายและมอบอ านาจ                    
ในการปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้ นายสุรศักด์ิ อักษรกุล                  
รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน รบัผิดชอบปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชนในการก ากับดูแล การส่ังการ 
การอ านวยการ การควบคุมตรวจสอบและติดตามการบรหิารราชการในภารกิจหน้าท่ีของส านักงานกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.) ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปน็ต้นไป 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี 8/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี 21 กันยายน ๒๕๖๔ 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ีได้ จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิ ารกองทุนฯ ครั้ง ท่ี  8/๒๕๖๔                                       
และจดัส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/529 ลงวันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖๔ , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 2777 ลงวันท่ี 28 
กันยายน ๒๕๖๔ และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 2778 ลงวันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖๔ เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 8/๒๕๖๔                    
เม่ือวนัอังคารท่ี 21 กันยายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 8/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี 21 กันยายน ๒๕๖๔ 

1. ระเบียบวาระท่ี ๔    
เร ื่อ ง เ พ่ื อท ราบ                          
๔ .๑  รายงานผล
การเบิกจา่ยตามแผน 
ก ารด า เ นิ น งาน
และแผนการใช้
จ่ า ย งบประมาณ
กองทุ นพั ฒ น า
บ ท บ า ท ส ต ร ี
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

         การเบิ กจ่ ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวม ถ้า
สามารถเบิ กจ่ายให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายจะท าให้สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรมีีความเข้มแข็งได้ 
จากการน าเงนิงบประมาณไปใชใ้น
การขั บ เค ล่ื อนการสร้ างงาน              
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยัง
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ในพ้ืนท่ีได้จากผลการด าเนินงาน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี            
ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564         

 
 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มีแนวทาง               
ในการเรง่รดัการเบิกจา่ยงบประมาณ ดังน้ี  
   1. แผนการใช้จ่ายงบเงนิทุนหมุนเวยีน             
และเง นิ อุดหนุนให้ ด าเนิ นการเบิ กจ่ าย
งบประมาณให้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 2 
   2. แผนการใช้จ่ายงบบรหิารให้จังหวัดน าไป
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรม              
ตามไตรมาส 
   3. สกส. ได้ประสานงานร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกรมฯ ในการน าโครงการ/กิจกรรม    
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปเป็น

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร์
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จะเห็นได้ว่าในส่วนของงบบรหิาร
ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
งบ ป ระม าณ ให้ เป็ น ไป ต าม
เป้าหมายท่ีวางไว้ และไม่สามารถ
น างบประมาณกลับมาเพ่ือท าการ
เปล่ียนแปลง/ปรับแผนมาใช้ได้
ทันเวลา ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ควรมีมาตรการในการ
ก ากับการใชง้บประมาณ ดังน้ี 
     1. งบเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิ
อุดหนุนก าหนดแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสรจ็ภายใน                 
ไตรมาส 2  
     2. งบบรหิารให้จังหวัดจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ใชจ้า่ยงบประมาณท่ีก าหนด  
      3. จังหวัดท่ี มีโครงการท่ีจะ
ด าเนินการนอกเหนือจากแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณสามารถเขียน
โครงการเสนอขอรบังบประมาณ
เพ่ิมเติมได้ โดยใช้งบประมาณ
ค่าใชจ้า่ยสนับสนุน/ขับเคล่ือนงาน
ตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายกองทุนฯ 
      4. บูรณาการการท างานรว่มกับ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ ในการก ากับ
การด าเนินงานของจงัหวัด และใชเ้ป็น
ป ระเด็ น ในก ารติ ดต าม งาน
ประจ าเดือนของผู้ตรวจราชการกรมฯ 

ประเด็นเน้นย้าในการติดตามการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกรมฯ  เป็นประจ าทุกเดือน                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มนโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์

2. ระเบียบวาระท่ี 4 
เร ือ่ง เพ่ือทราบ 
4.2 รายงานผลการ
ด า เนิ น งานก าร
ประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง าน ทุ น
หมุนเวยีน ประจ าปี
บั ญ ชี  2 5 6 4  
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร ีกรมการ
พัฒนาชุมชน 

ท่ีประชุมได้ร่วมพิจารณาและมี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 
     การด าเนินการตาม ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 
รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม 
     1. ควรมีกลไกในการบรหิาร
จดัการหน้ีในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือติดตาม
สมาชิกเป็นระยะซึ่งจะได้ทราบ
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 
ก่อนจะเป็นหน้ีเสีย 
     2. ถอดบทเรยีนของจังหวัด       
ท่ี มี การบรหิารจัดการหน้ี ได้ ดี     

 
 
1. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       
มีกลไกบรหิารหน้ีโดยมีคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัด                
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
อ าเภอ , คณะท างานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัด และคณะท างาน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/
เทศบาล               

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์
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เพ่ือเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอ่ืน
น าไปปรบัใช้ โดยเฉพาะจังหวัดท่ี
มีรอ้ยละของการบรหิารจดัการหน้ี
คงเหลือต่ากว่าค่าเฉล่ีย 
      3. วเิคราะห์อายุลูกหน้ีโดย
แยกลูกหน้ีเป็นรายปี 
      4 . บู รณ าการการท างาน
รว่มกับผู้ตรวจราชการกรม ในการ
ก ากับจังหวัด โดยก าหนดเป็น
ประเด็นการตรวจราชการ 

2. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี             
มีการประชุมติดตามการด าเนินงานกองทุนฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน โดยในส่วนของการการ
บรหิ ารจัดการห น้ี  สกส .ได้ มีการถอด
บทเรยีนจงัหวัดท่ีมีการบรหิารจดัการหน้ีท่ีดี
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอ่ืน ๆ น าไป
ปรบัใชใ้นการท างาน และได้ติดตามจงัหวัด
ท่ีมีผลการบรหิารหน้ีได้น้อย เพ่ือทราบถึง
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
3. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ท า
การวเิคราะห์อายุลูกหน้ีโดยแยกลูกหน้ีเป็น
รายปี  เพ่ือทราบข้อมูลลูกหน้ีในแต่ละปี               
และน าข้อมูลไปสนับสนุนจงัหวัดต่อไป 
4. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้
ประสานงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมฯ                  
ในการน าข้อมูลหน้ีเกินก าหนดช าระไปเป็น
ประเด็นเน้นย้าในการติดตามการตรวจราชการ               
ของผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

3. ระเบียบวาระท่ี 4
เร ือ่ง เพ่ือทราบ  
๔.๓ รายงานสรุป
ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร
สนับสนุนเงนิให้
กู้ยืมจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี      
ตามตัวชี้วัดท่ี 3.1 
ระดับความส าเรจ็
ใน ก า ร ติ ด ต าม
และประเมินผล
ก ารด า เ นิ น งาน
ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 
 

ท่ีประชุมได้ร่วมพิจารณาและมี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 
     ผลของการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ผ่านเกณฑ์วัดท่ี
ระดับ 4 คะแนน ควรน ามาเป็น
แนวทางสนับสนุนในงานเชิง
นโยบายได้ ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีควรมีแนวทาง  
ในการติดตาม และประเมินผลฯ ดังน้ี 
      1. ใช้ระเบียบวธิีวจิัยในการท า
ตามตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็
ในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ  
        2. บูรณาการกับหน่วยงานใน
กรมการพัฒนาชุมชน หรอืหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  ท่ีมีองค์ความรูใ้นด้านงานวจิยั 
      3. การแต่งต้ังคณะท างาน
ตาม ตั วชี้ วัดควรมี เจ้ าห น้ า ท่ี                                 
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
      4. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

 
 
1. สกส.จะด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเพ่ื อน าไปปฏิ บั ติ  โดยจะ
ด าเนินการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะท างาน
ตามตัวชีว้ัด 
2. สกส. จะบูรณาการรว่มกับสถาบันการพัฒนา
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีองค์ความรู ้  
ในด้านงานวจิัย เพ่ือท าให้ผลการประเมิน
ตามตัวชีว้ัดบรรลุผลส าเรจ็  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์

/ล าดับ... 
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จดัเก็บข้อมูลควรชัดเจน อาจจะแบ่ง
พ้ืนท่ีการติดตามประเมินผลเป็น
ภาคหรอืเขตตรวจราชการ ซึง่ผล
ของการศึกษาสามารถน าไป              
ต่อยอดในแต่ละปีได้ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

      ๓.๒ รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
             คณะรัฐมนตรไีด้ มีมติเม่ือวัน 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 ๑8 ตุลาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕,815,377,185.๖๙ บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน ๑๐,692,140,858.24 บาท ยอดหน้ี
คงเหลือ จ านวน ๕,๑23,236,327 .45 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน ๔,516,827,609.58 บาท        
คิดเป็นรอ้ยละ ๘8.16 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน ๖06,408,717.87 บาท คิดเป็นรอ้ยละ            
๑1.84 ของหน้ีคงเหลือ 
                                     ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี  

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

 
ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ 

 
๑4 จงัหวัด 

หนองคาย เชยีงราย เพชรบุร ีพิจติร ตรงั แพร ่แม่ฮ่องสอน 
น่าน สุโขทัย สิงห์บุร ีบุรรีมัย์ ราชบุร ีหนองบัวล าภู 
อุตรดิตถ์  

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
24 จงัหวัด 

-กาญจนบุร ี -พิษณุโลก สระแก้ว ลพบุร ีเชียงใหม่  
มหาสารคาม ชยัภูมิ -อุทัยธานี ตาก กาฬสินธุ ์สระบุร ี
จันทบุร ีศรสีะเกษ ปัตตานี สกลนคร สุรนิทร ์ล าพูน
สมุทรสาคร สุพรรณบุร ีบึงกาฬ พัทลุง ล าปาง เลย มุกดาหาร  

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
18 จงัหวัด 

ระยอง พะเยา ระนอง พระนครศรอียุธยา ขอนแก่น 
นครศรธีรรมราช  กระ บ่ี  ก าแพงเพชร ชัยนาท 
อ่างทอง +เพชรบูรณ์  นครราชสีมา +นครพนม         
+อ านาจเจรญิ ตราด ชลบุร ี+อุดรธานี +ชุมพร  

 
๑๕.๐๑ - ๒๐ 

 
๑4 จงัหวัด 

+พังงา  ฉะเชงิเทรา  ประจวบคีรขัีนธ ์สมุทรสงคราม    
-ยโสธร  นราธิวาส -ปทุมธานี รอ้ยเอ็ด +นนทบุร ี        
+สงขลา นครนายก อุบลราชธานี +นครปฐม  +นครสวรรค์  

มากกว่า ๒๐ 7 จงัหวัด ปราจนีบุร ีภูเก็ต สตูล สุราษฎรธ์านี ยะลา กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ  

  
/หมายเหตุ... 
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 หมายเหตุ :     +         หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระดีข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว    
              -          หมายถึง จงัหวดัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระลดลงจากเดือนท่ีแล้ว    

     ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๑8 ตุลาคม ๒๕๖๔ ) 
๑๐ อันดับแรก  

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๑ หนองคาย 82,024,192.02 308,840.85 0.38 
๒ เชยีงราย 80,862,462.85 1,045,341.20 1.29 
๓ เพชรบุร ี 46,925,593.96 904,281.19 1.93 
๔ พิจติร 59,437,680.36 1,308,029.27 2.20 
๕ ตรงั 86,476,339.75 2,344,677.13 2.71 
๖ แพร ่ 41,334,149.13 1,173,248.74 2.84 
๗ แม่ฮ่องสอน 53,201,280.75 1,957,938.63 3.68 
๘ น่าน 37,431,876.07 1,431,768.00 3.82 
๙ สุโขทัย 60,224,320.05 2,581,795.99 4.29 
๑๐ สิงห์บุร ี 39,047,329.08 1,728,514.15 4.43 

๑๐ อันดับสุดท้าย 

ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

๖๘ อุบลราชธานี 102,015,315.96 19,261,559.93 18.88 
๖๙ นครปฐม 66,466,676.95 12,585,785.56 18.94 
๗๐ นครสวรรค์ 90,819,043.39 17,772,402.82 19.57 
๗๑ ปราจนีบุร ี 50,749,627.47 10,838,323.26 21.36 
๗๒ ภูเก็ต 41,890,548.49 9,431,047.12 22.51 
๗๓ สตูล 44,649,952.66 10,769,844.19 24.12 
๗๔ สุราษฎรธ์านี 98,987,410.76 24,379,873.68 24.63 
๗๕ ยะลา 69,670,863.33 23,769,232.30 34.12 
๗๖ กรุงเทพมหานคร 98,166,155.31 35,850,129.82 36.52 
๗๗ สมุทรปราการ 83,713,779.36 31,359,008.67 37.46 

                                  ผลการจดัล าดับการบรหิารจดัการหน้ีได้มาก 10 ล าดับแรก (เปรยีบเทียบข้อมูล ณ วันท่ี 
15 ธนัวาคม 2563 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2564) 

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2563) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 18 ต.ค. 2564) 

 
ผลต่าง 

1 สมุทรสาคร 51.79 7.72 -44.07 
2 ภูเก็ต 59.83 22.51 -37.32 
3 อุดรธานี 48.44 14.46 -33.98 

/ล าดับท่ี... 
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      จงัหวัดท่ีสามารถบรหิารจดัการหน้ีได้มาก 
                            จงัหวัดเชยีงราย ได้อนุมัติโครงการประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนต้ังแต่ปี 2556 - 2564  

จ านวนท้ังส้ิน 2,078 โครงการ เป็นเงนิ 269,392,803 บาท ข้อมูล ณ 18 ตุลาคม 2564 มีลูกหน้ีคงเหลือ 616 
โครงการ เป็นเงนิ 80,862,462.85 บาท ลูกหน้ีด าเนินคดี 304,711.20 บาท หน้ีเกินก าหนดช าระ 740,630.00 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.92 ของยอดลูกหน้ีคงเหลือ จงัหวัดเชยีงรายบรหิารจดัการหน้ีโดยใชห้ลัก 2 ต. 1 ส. (ตรวจสอบ
และติดตามอย่างสม่าเสมอ) ดังน้ี 
                                         ต. 1 ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารสัญญาและหลักฐานประกอบสัญญา หลักฐาน      
การโอน/การรบัเงนิกู้ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในตัวสัญญา และตรวจสอบยอดลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระเป็น
ประจ าทุกเดือนและแยกลูกหน้ีเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
                              1. ลูกหน้ีระดับดี ช าระหน้ีตรงก าหนดระยะเวลาหรอืก่อนก าหนดระยะเวลา 
                              2. ลูกหน้ีระดับปานกลาง ช าระหน้ีหลังก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน หลังครบก าหนด 
                              3. ลูกหน้ีระดับเรง่รดั ช าหน้ีหลังครบก าหนดเกินกว่า 5 วัน ข้ึนไป และเพิกเฉย            
ท่ีจะช าระหน้ี 
                                         ต. 2 ติดตาม เจา้หน้าท่ีระดับจงัหวัดตรวจสอบและแจง้ประสานกับทางเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอลงพ้ืนท่ีเพ่ือพูดคุยกับลูกหน้ีกู้เงนิกองทุน โดยมีแนวทางดังน้ี 
                                         1. ติดตามกลุ่มกู้ยืมเงนิกองทุนเป็นประจ าในการด าเนินงานของกลุ่ม เพ่ือจะได้ทราบ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขก่อนท่ีจะเป็นหน้ีเสีย  
                              2. ติดตามและแจง้ลูกหน้ีทราบการช าระคืนเงนิกู้ตามห้วงระยะเวลาอย่างเหมาะสม 
                              3. ติดตามการด าเนินการทางด้านคดี หากได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัด 
                                        1 ส. สม่าเสมอ 

           การตรวจสอบและการติดตามลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดเชียงรายได้
ด าเนินการอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยรว่มกับเจา้หน้าท่ีระดับอ าเภอ และคณะท างานส่งเสรมิ 
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัดเชยีงรายแต่ท้ังน้ีการติดตาม ไม่ได้หมายถึง        
ไปกดดันหรอืทวงถามหน้ีเพียงอย่างเดียว การติดตามค านึงถึงการส่งเสรมิ สนับสนุน และพูดคุยในประเด็นปัญหา
ท่ีกลุ่มประสบ สาเหตุแห่งการไม่ช าระหน้ี อาชพีท่ีควรส่งเสรมิ และสนับสนุนให้กลุ่มขับเคล่ือนให้เกิดความต่อเน่ือง  
       ปัจจยัความส าเรจ็ 
                                        จงัหวัดเชยีงราย ได้มีการบรหิารจดัการหน้ีโดยการประชาสัมพันธม์าตรการต่าง ๆ ให้กับ
ลูกหน้ีอย่างสม่าเสมอ โดยใชเ้คร ือ่งมือ ดังน้ี       

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 2563) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 18 ต.ค. 2564) 

 
ผลต่าง 

4 หนองบัวล าภู 35.78 4.85 -30.93 
5 เลย 39.67 9.80 -29.87 
6 อ านาจเจรญิ 40.47 14.03 -26.44 
7 ฉะเชงิเทรา 40.13 15.25 -24.88 
8 ยะลา 58.55 34.12 -24.43 
9 ตราด 37.86 14.16 -23.70 
10 มุกดาหาร 33.01 9.99 -23.02 

    /1. ประกาศ... 
ประกาศประกาศ
... 
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                            1. ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการชัว่คราว : 
พักช าระหน้ีให้แก่สมาชกิลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรณีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

  
                                        2.ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร 
และเง ื่อนไขการพิจารณาลดหรอืงดเบี้ยปรบั/ดอกเบ้ียผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี    
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 ซึง่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้โอนจดัสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงนิ 
๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐ บาท ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรยีบรอ้ยแล้ว  
      ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๔ 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย 
1,915,174,866.58 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 90.85 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

งบบรหิาร ๔๐๒,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ 264,810,180.58 137,226,119.42 65.87 
เงนิอุดหนุน  ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  175,152,965.00 52,847,035.00 76.82 

เงนิทุนหมุนเวยีน ๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 1,475,211,721.00 2,788,279.00 99.81 
รวมท้ังส้ิน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ 1,915,174,866.58 192,861,433.42 90.85 

            1) งบบรหิาร งบประมาณคงเหลือท่ีไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เน่ืองจากการแพรร่ะบาด             
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  ท าให้ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดไม่สามารถจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนฯ/คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร/คณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต/จงัหวัด ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ/โครงการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ได้ และจงัหวัด             
ได้โอนขายบิลกลับมาส่วนกลางในชว่งเดือนสิงหาคม ท าให้ส่วนกลางไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงงบประมาณได้ทันเวลา 
   2) เงนิอุดหนุน งบประมาณคงเหลือท่ีไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เน่ืองจากการแพรร่ะบาด                                   
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  ท าให้กรุงเทพมหานคร และจงัหวัด ไม่สามารถจดัท าโครงการฯ เพ่ือสนับสนุน 
และเพ่ิประสิทธภิาพสตรไีด้ 
   3) เงนิทุนหมุนเวยีน งบประมาณคงเหลือท่ีไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เน่ืองจากจังหวัด                 
ใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนไม่หมดภายในปีงบประมาณ 
     ผลการเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๔  
    1) จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ย รอ้ยละ 100         จ านวน   26  จงัหวัด 
    2) จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ย รอ้ยละ 99 ข้ึนไป   จ านวน   31  จงัหวัด 
        3) จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ย รอ้ยละ 98 ลงมา   จ านวน   19  จงัหวัด 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จัดสรรงบประมาณลดลง                          
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท้ังงบบรหิาร งบเงนิอุดหนุน และเงนิทุนหมุนเวยีน คาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ                
จะเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
มติท่ีประชุม รบัทราบ  

/4.2 รายงาน... 
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              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 30 กันยายน ๒๕๖4 รายละเอียด ดังน้ี 

เกณฑวั์ดการด าเนินงาน 
 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน 
30 ก.ย. 2564 

  คะแนน 
    ทีไ่ด้ 

ด้านที่ 1 การเงนิ     
ตัวชีวั้ดที ่1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยมื รอ้ยละ 75 74.73 4 

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

 
รอ้ยละ 

 
70 

 
66.49 

 
4 

                   1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทนุใหม่ (ปีบัญช ี2560-2563) รอ้ยละ 8 77.88 5 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ตัวชีวั้ดที ่2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 
                   เพื่อการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทนุหมุนเวยีน         

                         (ตัวชีวั้ดรว่ม) 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

 
5 

ตัวชีวั้ดที ่2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอ้ยละ 95 95.42 5 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     
ตัวชีวั้ดที ่3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 4 4 
                   การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทนุฯ   (82.06)  
ตัวชีวั้ดที ่3.2 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 5 5 
                   เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชพี     
ตัวชีวั้ดที ่3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ระดับ 5 4 4 
ด้านที่ 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน     

ตัวชีวั้ดที ่4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 5 5 
ตัวชีวั้ดที ่4.3 การจดัการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ 5 5 5 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร 
             ทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 

    

ตัวชีวั้ดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทนุหมุนเวยีน ระดับ 5 4 4 
ตัวชีวั้ดที ่5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดับ 5 5 5 

/ด้านท่ี 6... 
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เกณฑวั์ดการด าเนินงาน 
 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน 
30 ก.ย. 2564 

  คะแนน 
    ทีไ่ด้ 

ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง     
ตัวชีวั้ดที ่6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยที่ได้รบัอนุมัติ                                 

    (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทนุเทียบกับแผนการใชจ้า่ยงบลงทนุ  
                  ประจ าปีบัญช ี2564 

 
รอ้ยละ 

 
100 

 
100 

 
5 

             (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทยีบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                  ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2564 

รอ้ยละ 100 90.85 1 

ตัวชีวั้ดที ่6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ                        
                   และการรบัเงนิของทนุหมุนเวยีนผ่านระบบ                     
                   อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

 คะแนนเฉล่ีย 4.4500 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

                              ๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน 
เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2564 ส้ินไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 
                      เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564 
ตัวชีว้ัดรว่มด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง ตัวชีว้ัดท่ี 
5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน โดยมีเกณฑ์ประเมินผลการติดตามระบบการบรหิารจดัการท่ีส าคัญ 
และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนประเด็นย่อย คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ
ของทุนหมุนเวยีนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท้ังส้ิน 5 ด้าน ดังน้ี 
    1. ด้านการเงนิ ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
                                       2. ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวยีน      
                                       3. ระบบบรหิารความเส่ียง 
                                       4. ระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ 
                                       5. ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
                                       ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน              
ทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส้ินไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ดังน้ี  
              1) ด้านการเงนิ ประกอบด้วย  
                                            - ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จ านวน 
2,108,036,300.00 บาท สามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ จ านวน 1,915,174,866.58 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 90.85 
                 2) ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวยีนประกอบด้วย 
               - จ านวนสมาชกิ  
                                               1 . ประเภทองค์กร เป้าหมายปี  2564 เพ่ิม ข้ึนจ านวน 4,395 องค์กร                   
ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 4 จ านวน 1,516 องค์กร ยอดรวมไตรมาส 1 - 4 จ านวน 7,481 องค์กร คิดเป็นรอ้ยละ 170.33 
                                                2. ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมายปี 2564 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,145,359 คน ข้อมูล 
ณ ไตรมาสท่ี 4 จ านวน 179,936 คน ยอดรวมไตรมาส 1 - 4 จ านวน 781,386 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.26                                           
                                            - การประชาสัมพันธ ์ 
                                               1. เว็ปไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 58 เร ือ่ง  
                                                  2. เผยแพรท่าง Facebook Fanpage จ านวน 740 ครัง้ 
                                                  3. จุลสาร จ านวน 3 ฉบับ 
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                         3) ด้านการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
                                            - การด าเนินการตามแผนบรหิารความเส่ียง ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
แนวทางการบรหิารความเส่ียงองค์กร เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2564  
            - การบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยการประชุมติดตามผล
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meetings) ในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นประจ าทุกเดือน 
                                        4) ด้านระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ ประกอบด้วย  
                                           - การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP ด้านรายงานการรับ - จ่ายในโครงการ             
ค่าบ ารุงรกัษาระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี มีจ านวนรวมท้ังส้ิน ๑๗๕ คน 
     - การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุน             
พัฒนาบทบาทสตร ีและแผนปฏิบัติการดิจทัิลประจ าปีบัญช ี๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและน าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                     
และให้ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ท่ี ๗/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
         - รายงานสารสนเทศสรุปข้อมูลการช าระคืนผ่าน BILL PAYMENT  
                                            - การพัฒนาระบบรายงานลูกหน้ีของจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ส าหรบั
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหน้ีต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔  
                                        5) ด้านระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
                                            - การจดัให้มีบัตรประจ าตัวพนักงานและลูกจา้งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                                            - การสับเปล่ียนต าแหน่งพนักงานกองทุน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
            - การเรยีกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาสท่ี  4 ได้ด าเนินการเรยีกรายงานตัวผู้ ผ่าน                
การเลือกสรรต าแหน่งนิติกร จ านวน 5 ราย  
            - ภาพรวมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564                            
จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชีว้ัด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.4500 คะแนน 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 4.4 แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี        
                         กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครัง้ท่ี 6/2565 เม่ือวันศุกรท่ี์ 30 กรกฎาคม 2564 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ              
และอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในวงเงนิ 1,044,495,500 บาท (หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) และได้ส่ง
เร ือ่งแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 ตามข้อ 1.1 เพ่ือให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ก่อนการใชจ้า่ยเงนิ 
    กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.5/14948 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
เร ือ่ง แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาอนุมัติแผน                            
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังส้ิน 1,044,495,500 บาท                        
(หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณ ดังน้ี 
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            1. วงเงนิให้ กู้ /เงนิอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ                           
พ.ศ. 2565 เป็นเงนิ 743,000,000 บาท (เจด็รอ้ยส่ีสิบสามล้านบาทถ้วน) โดยวงเงนิให้กู้/เงนิอุดหนุนให้ถัวจา่ย
ระหว่างรายการได้ ประกอบด้วย 
                1.1 เงนิทุนหมุนเวยีน (เงนิให้กู้ยืม) เป็นเงนิ 600,000,000 บาท (หกรอ้ยล้านบาทถ้วน) 
                1.2 เงนิอุดหนุน เป็นเงนิ 143,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยส่ีสิบสามล้านบาทถ้วน) 
                         2. งบบุคลากร เป็นเงนิ 69,560,760 บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหม่ืนเจด็รอ้ย-
หกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย  
                  2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 21 อัตรา เป็นเงนิ 3 ,444,000 บาท       
(สามล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) 
                  2.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จ านวน 288 อัตรา เป็นเงนิ 66,116,760 บาท 
(หกสิบหกล้านหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนหกพันเจด็รอ้ยหกสิบบาทถ้วน)  
                           3. งบด าเนินงาน เป็นเงนิ 228,022,440 บาท (สองรอ้ยยี่สิบแปดล้านสองหม่ืน-
สองพันส่ีรอ้ยส่ีสิบบาทถ้วน) โดยงบด าเนินงานให้ถัวจา่ยระหว่างรายการได้ ยกเว้นค่าใชจ้า่ยอ่ืน ประกอบด้วย 
                          3.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงนิ 223,930,240 บาท (สองรอ้ย-  
ยี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหม่ืนสองรอ้ยส่ีสิบบาทถ้วน) 
                        3.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงนิ 4,092,200 บาท (ส่ีล้านเก้าหม่ืนสองพัน-
สองรอ้ยบาทถ้วน) 
                            4. งบลงทุน เป็ นเง นิ 3 ,912,300 บาท (สามล้ านเก้ าแสนหน่ึงหม่ืนสองพัน-                                    
สามรอ้ยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 7 รายการ ให้คณะกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีอ านาจเปล่ียนแปลงรายการและถัวจ่ายกันได้ภายในวงเงนิรวมโดยไม่ต้อง                    
ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง 
                    กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจง้แผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด และกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 เรยีบรอ้ยแล้ว   
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

 4.5 โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สตรสีวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพ่ืออนุรกัษ์               
ภูมิปัญญาของไทย” 
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
              อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สตรสีวม
ใส่ผ้าไทยให้สนุก เพ่ืออนุรกัษ์ภูมิปัญญาของไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ ์เผยแพรอั่ตลักษณ์ผ้าไทย 
สรา้งค่านิยม การตระหนักรบัรู ้รกัษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทยอย่างท่ัวถึง เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุน
การสวมใส่ผ้าไทยของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทุีกระดับ 
และเพ่ือสนับสนุนการสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายได้ แก่กลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละชุมชน 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง ด าเนินการไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564) 
งบประมาณท้ังส้ิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  มีรางวัล 3 ประเภทได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันอับ 3 จ านวน 1 รางวัล 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินโครงการประกวดภาพถ่าย ระหว่างวันท่ี 10 
สิงหาคม ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2564 ตามหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สตรสีวมใส่ผ้าไทยให้สนุก 
เพ่ืออนุรกัษ์ภูมิปัญญาของไทย” ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
                             1. มีคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ีสนใจสมัครเข้ารว่มประกวด
ภาพถ่ายผ่าน Google Form จ านวน 195 คณะ  

/มีคณะ... 
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              2. มีคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีโพสต์ภาพส่งเข้าประกวด            
ลงแฟนเพจ Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี– สกส. จ านวน 257 โพสต์  
                             3. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทุีกระดับมีการส่งเสรมิการสวมใส่              
ผ้าไทยในชวีติประจ าวัน และในโอกาสพิเศษ 
                 4. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทุีกระดับมีส่วนรว่มในกิจกรรม              
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                 ผลการตัดสินการประกวด ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ใชเ้กณฑ์ตัดสินจากจ านวน
ยอดกดไลค์ กดแชร ์รวมกันของประชาชนท่ัวไป ซึง่มาจากภาพท่ีโพสต์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook Fanpage กองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ี- สกส. ในระยะเวลาท่ีก าหนด ท้ังน้ี มีคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีมีคะแนน              
การกดไลค์ กดแชร ์มากท่ีสุด จ านวน 3 คณะ ดังน้ี 
                        1. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว 
จงัหวัดนครสวรรค์ จ านวน 160,337 คะแนน 
                        2. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีทศบาลต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอ
หนองกุงศร ีจงัหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน 107,457 คะแนน 
                    3. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบลหนองนมวัว อ าเภอลาดยาว 
จงัหวัดนครสวรรค์ จ านวน 91,283 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 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 
             จงัหวัดเสนอขอความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน                 
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณา                    
ให้ความเห็นชอบ จ านวน 22 จงัหวัด รวมท้ังส้ิน 100 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 8,994,938.42 บาท (แปดล้านเก้าแสน-
เก้าหม่ืนส่ีพันเก้ารอ้ยสามสิบแปดบาทส่ีสิบสองสตางค์) รายละเอียดดังน้ี 
ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด  เลขท่ีหนังสือ  ลงวันท่ี  จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 บุรรีมัย ์ บร 0019/17677 14 กันยายน 2564 2  255,636.00  
บร 0019/19036 1 ตุลาคม 2564 3  117,555.00  
บร 0019/19751 12 ตุลาคม 2564 1  147,421.00  

2 ตราด ตร 0019/12364 16 กันยายน 2564 9  988,087.00  

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด  เลขท่ีหนังสือ  ลงวันท่ี  จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

3 แม่ฮอ่งสอน มส 0019.3/7869 16 กันยายน 2564 13  1,051,495.92  
4 สุพรรณบุร ี สพ 0019/17551 16 กันยายน 2564 3  168,649.00  

สพ 0019/19660 12 ตุลาคม 2564 1  50,586.00  
5 สมุทรสงคราม ด่วนทีสุ่ด ที่ สส 0019 

(อกส.จ.)/13085 
17 กันยายน 2564 9  968,438.61  

สส 0019(อกส.จ.)/14037 5 ตุลาคม 2564 1  68,857.22  
6 ล าพูน ลพ 0019.3/15314 23 กันยายน 2564 3  613,156.94  
7 ระยอง รย 0019/14533 27 กันยายน 2564 3  414,948.00  
8 เลย ลย 0019.4/15185 28 กันยายน 2564 3  589,053.03  
9 สมุทรปราการ สป 0019.1/16824 28 กันยายน 2564 2  319,889.20  
10 สตูล สต 0019(อกส.จ.)/8261 28 กันยายน 2564 1  69,444.00  
11 นครพนม นพ 0019/11611 29 กันยายน 2564 16  1,213,371.00  

นพ 0019/12038 14 ตุลาคม 2564 2  306,394.00  
12 สุรนิทร ์ สร 0019/13427 4 ตุลาคม 2564 12  348,072.00  
13 สุราษฎรธ์านี สฎ 0019(อกส.จ.)/16087 5 ตุลาคม 2564 1  150,938.00  
14 อุบลราชธานี อบ 0019/20146 7 ตุลาคม 2564 1  21,848.06  
15 แพร ่ ด่วนทีสุ่ด ที่ พร 

0019.4/12143 
11 ตุลาคม 2564 1  189,761.23  

16 ปราจนีบุร ี ปจ 0019/11101 12 ตุลาคม 2564 2  258,800.00  
17 ภูเก็ต ภก 0019/20629 12 ตุลาคม 2564 1  136,110.00  
18 รอ้ยเอ็ด รอ 0019(อกส.จ.)/16437 12 ตุลาคม 2564 5  287,154.00  
19 ขอนแก่น ขก 0019/25606 14 ตุลาคม 2564 2  99,325.51  
20 พะเยา พย 0019.3/16873 14 ตุลาคม 2564 1  20,634.00  
21 ยโสธร ด่วนทีสุ่ด ที่ ยส 

0019/16836 
14 ตุลาคม 2564 1  78,108.00  

22 หนองบัวล าภู นภ 0019/14682 15 ตุลาคม 2564 1  61,205.70  
รวมท้ังส้ิน 100 8,994,938.42 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                               กรณีท่ีลูกหน้ีท่ีมีการช าระหน้ีตามปกติ ควรมีโอกาสท่ีจะได้รบัสิทธปิระโยชน์ท่ีดีข้ึนกว่าลูกหน้ี              
ท่ีมีการผิดนัดช าระหน้ี 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร           
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 22 จังหวัด             
รวมท้ังส้ิน 100 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 8,994,938.42 บาท (แปดล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพันเก้ารอ้ยสามสิบแปดบาท-
ส่ี สิบสองสตางค์ ) และให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรที าห นังสือแจ้งจังหวัดให้ด าเนินการ                                   
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติท่ีชดัเจน และเรง่รดัการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมจดัการทะเบียนลูกหน้ี (SARA) 
 
 
 

 /ระเบยีบวาระท่ี... 




