
      ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 

วันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 เวลา 13.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
                         - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร ือ่ง รบัรองรายงานการประชุม  
                       - รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 3/๒๕๖5     
                            วันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 ณ ห้องประชุม 5๐๐1 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน      
                            ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร ือ่ง สืบเน่ืองจากการประชุม  
                         ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 วันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 
                         ๓.2 รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร ือ่ง เพ่ือทราบ 
                         ๔.๑ รายงานผลการเบิกจา่ยตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ           
                               กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

                          4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565      
                                  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

   4.3 รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์      
                                      วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 

        พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา 
                         5.1 การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
                               ครัง้ท่ี 10 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์  
                               วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 
                               พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน  
        เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 
  5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน 
 5.4 รา่งแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566  - 2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร ือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
       -  



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 

วันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 ณ ห้อง 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
……………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร ือ่งประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
                        - 
 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เร ื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 

  ๑. เร ือ่งเดิม 
     คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖5                
เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 13.๓๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน                      
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โดยมีนายวฑูิรย์ นวลนุกูล รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 
เป็นประธานการประชุมฯ 

  ๒. ข้อเท็จจรงิ 
     ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ครั้ง ท่ี  3/๒๕๖5                                       
และจดัส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/2479 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5 , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/2480  
ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/2481 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 1243 ลงวันท่ี 1 
เมษายน ๒๕๖5, มท ๐๔๑๖.๒/ว 1243 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5 และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 1243 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5 
เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  

  ๓. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม   
     เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี        
ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 

มติท่ีประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………..................................……………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………… 



(รา่ง) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 

ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 
วันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5  

ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
............................................................................................. 

ผู้มาประชุม  
1. นายว �ฑูรย์ นวลนุกูล   รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
2. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ            ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
3. นางสาวรชัดาภรณ์ วฒันา                  ผู้แทนสํานักงบประมาณ                                                 กรรมการ 
4. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบร �หารจดัการธรุกิจและองค์กร                กรรมการ 
5. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตร �และองค์กรสตร �                     กรรมการ 
6. นางสุนีย์ บุตรเนียร  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบร �หารงานกองทุนชุมชน           กรรมการ 
7. นางนวลจนัทร ์ศร �มงคล  ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี  กรรมการ  
   ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �         และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมคิด จนัทมฤก  อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                                           ติดราชการ 

ผู้เข้ารว่มประชุม  
1. นางสาวสุวรรณา รอดเร �อง  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
2. นางพัชร �นทร ์พานํามา  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
3. นายว �ระพล ป�กคําไทย  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
4. นายธรีะพล คู่คิด                                 ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมาย 
5. นางสาวสมธญั เล็กเซง้  นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 
6. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักว �ชาการคอมพิวเตอรช์าํนาญการ 
7. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 
8. นางณัญชยา ชุม่ชืน่  นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 
9. นางขวัญใจ ใบจนัทร ์  นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 
10. นางสาวรว �นท์อร สัมฤทธิกิ์จเจร �ญ นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 
11. นายภัทราวุธ ปะตังถาโต  นักว �เคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
12. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสด์ิ นักว �เคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นายฐติิพงศ์ ศิร �มา นักว �เคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสิร �ลักษณ์ ภาสะเตมีย์ เจา้พนักงานธรุการชาํนาญงาน 
15. นางสาวสมฤทัย ว �มลเศรษฐ  นักว �ชาการคอมพิวเตอร ์
16. นางสาวเหมวดี ซุน่ส้ัน  นักว �เคราะห์งบประมาณ 
17. นางสาวนภัค น้อยศิร �                       นักว �เคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักว �เคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาววันว �สา กาญจนะสมบัติ  นักว �ชาการพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวอนัญญา ลังทิพย์  นักว �เคราะห์นโยบายและแผน  

เร �ม่ประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)     
ประธานกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ติดราชการด่วนจึงได้มอบหมายรองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน  
(นายว �ฑูรย์ นวลนุกูล) รองประธานกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นประธานการประชุม 
          ประธานท่ีประชุม กล่าวเป�ดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

/ระเบียบวาระท่ี... 



- 2 - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร �อ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                             - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร �่อง  ร ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �                     
 ครัง้ท่ี 2/๒๕๖5 เม่ือวันจนัทรท่ี์ 21 กุมภาพันธ ์๒๕๖5 
 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � ได้จัดทํารา่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ครัง้ท่ี 2/๒๕๖5 และจัดส่งรา่งรายงาน 
การประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือสํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/1666 ลงวันท่ี 7 มีนาคม ๒๕๖5 , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/1667 ลงวันท่ี 7 มีนาคม ๒๕๖5, ท่ี มท 
๐๔๑๖.๒/1668 ลงวันท่ี 7 มีนาคม ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/1669 ลงวันท่ี 7 มีนาคม ๒๕๖5 และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 824 
ลงวันท่ี 7 มีนาคม ๒๕๖5 เร �ยบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหร �อให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  
มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ครัง้ท่ี 2/๒๕๖5  
เม่ือวันจนัทรท่ี์ 21 กุมภาพันธ ์๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร �อ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 2/๒๕๖5 เม่ือวันจนัทรท่ี์ 21 กุมภาพันธ ์๒๕๖5 

ลําดับ เร �อ่ง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

1. ระเบียบวาระท่ี ๓  
เร �่องสืบเน่ืองจาก
การประชุม 
๓.2 รายงานการ
บร �หารจัดการหน้ี
ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
    สํ านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
ควรจัดทําแผนการบร �หารจัดการหน้ีกองทุนฯ 
ประจาํป� 2565 และรายงานผลความก้าวหน้า
ตามแผนท่ีวางไว้ 

 
 

สกส.ได้ดําเนินการจัดทํ า
แ ผ น บ ร �ห า ร จั ด ก า ร ห น้ี
เร �ยบรอ้ยแล้ว (เอกสารแนบ 1) 

 
 
กลุ่มนโยบาย

และ
ยุทธศาสตร ์

2. ระเบียบวาระท่ี ๔    
เร �อ่งเพ่ือทราบ 
๔.๑ รายงานผลการ
เบิกจ่ายตามแผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � 
ประจาํป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
     นอกจากการกํา กับการเ บิกจ่ายเง �น
อุดหนุนและเง �นทุนหมุนเว �ยนให้เป�นไปตาม
เป�าหมายแล้ว สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
ควรกํากับการเบิกจ่ายงบบร �หารให้เป�นไปตาม
เป�าหมาย จังหวัดท่ีคาดการณ์ว่าเ บิกจ่าย 
งบบร �หารไม่หมดควรให้ส่งคืนเพ่ือจัดสรร 
ให้จงัหวัดอ่ืนต่อไป 

 
 
ส ก ส . ไ ด้ จั ด ทํ า ห นั ง สื อ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0416.2/ ว 
1023 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 
2565 เร่งร ัดการเบิกจ่าย 
ดังน้ี 
    1 .  เ ร ่ง ร ัด ดํ า เ นิ นก าร
เบิกจา่ยงบประมาณให้เป�นไป
ตามแผนการดําเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  
    2. กรณีเง �นทุนหมุนเว �ยน
และเง �นอุดหนุนให้เบิกจ่าย
ให้แล้วเสรจ็ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 และโอนคืน
เง �นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์

/ลําดับ... 
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ลําดับ เร �อ่ง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

ตามแผนให้กับสํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
ภายในวันท่ี  12 เมษายน 
2565 เพ่ือกรมการพัฒนา
ชุมชนจะได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับจังหวัดท่ีมี
ความต้องการเง �นทุนหมุนเว �ยน
และเง �นอุดหนุนเพ่ิมเติม  
    3. กรณี งบบร �หาร เม่ื อ
ดําเนินก า ร ตามแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้
จ่ ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � ประจาํป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เ ร �ย บ ร้ อ ย บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์  หากมีเง �น
งบประมาณเหลือจ่ายให้
สํ า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร
คณะอนุกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
ระดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานคร 
โอนคืนเง �นให้กับสํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
ระดับจงัหวัด 
    4. กรณีงบลงทุนให้จงัหวัด
ท่ีได้รบัการจัดสรรงบลงทุน
และยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณหร �อไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามแผนภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ
จงัหวัดท่ีดําเนินการตามแผน
เร �ยบร้อยแล้ วแต่ มี เ ง �น
คงเหลือให้โอนคืนงบลงทุน
ให้ กั บสํ านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �ภายใน
วันท่ี  12 เมษายน 2565 

/ลําดับ... 
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ลําดับ เร �อ่ง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

พร้อมชี้ แจงเหตุผล ท่ี ไ ม่
สามารถเบิกจา่ยได้ตามแผน  
5. สํ านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
ระดับจงัหวัดท่ีมีความประสงค์
ขอรบัการสนับสนุนเง �นทุน
หมุนเว �ยนและเง �นอุดหนุน 
ประจําป�  2565 เพ่ิมเติม 
ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชน 
ภายในวันท่ี  29 เมษายน 
2565 โดยต้องเป�นโครงการ
ท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
ระดับจังหวัดแล้ว ซึ่งกรมการ
พัฒนาชุมชนจะพิจารณา
จั ด ส ร ร ใ ห้ จั ง ห วั ด 
ท่ีมีหน้ีค้างชําระในภาพรวม
ของจงัหวัดไม่เกินรอ้ยละ 10 
เป�นลําดับแรก  

3. 4 .2 รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของทุน
หมุนเว �ยน ประจําป�
บัญชี 2564 (ฉบับ
เบ้ืองต้น) 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
     1. ควรจดัทาํแผนปรบัปรุงการดําเนินตาม
ตัวชีว้ัดย่อยท่ีมีคะแนนต�ากว่า 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 .  การถูกปรับลดคะแนน  0 .5000 
คะแนน จากคะแนนภาพรวมของผลการ
ประเมิน ณ ส้ินป�บัญชี 2564 เน่ืองจาก
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �จัดส่ง
ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร นํ า ส่ ง ร า ย ง า น ข อ ง ทุ น

 
 
สกส.อยู่ระหว่างรอรายงาน
ผลการดําเนินงาน ประจําป�
บัญชี 2564 (ฉบับสมบูรณ์) 
ของตัวชี้วัดท่ี  6.1 การใช้
จา่ยเง �นตามแผนการใชจ้า่ยท่ี
ได้รบัอนุมัติ หากตัวชีว้ัดย่อย
ดังกล่าวมีคะแนนต�ากว่า 3 
สกส.จะดําเนินการจัดทํ า
แผนการปรบัปรุงการดําเนินงาน
ดังกล่าว ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด  
 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
งานการเง �นและบัญชี กลุ่ม
อํานวยการได้ ดํ าเนินการ
บันทึกข้อมูล และนําส่งรายงาน
ของทุนหมุนเว �ยนผ่านระบบ

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอํานวยการ 

/ลําดับ... 
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ลําดับ เร �อ่ง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

หมุนเว �ยนผ่านระบบบร �หารจัดการเง �น 
น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ  ( Non –  Budgetary 
Management System :  NBMS)  ไ ม่ ทัน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด สํานักงานกองทุน
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต ร �ค ว ร ป รับ ป รุ ง ก า ร
ดํา เ นินการในการ ส่ง ข้อ มูลดังกล่าวใ ห้
ครบถ้วนและทันในระยะเวลาท่ีกําหนด 

บร �หารจั ดก าร เ ง �น น อก
งบประมาณ (NBMS) ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กุมภาพันธ ์2565 เป�นป�จจุบัน
และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. 4.5 รายงานผลตาม
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรมการบร �หาร
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร � เร �่อง 
หลักเกณฑ์ ว �ธีการ 
และเง �่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ีย
เ ง �น กู้ แ ล ะ อั ต ร า
ด อ ก เ บ้ี ย ผิ ด นั ด
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บ ท บ า ท ส ต ร �   
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
     โครงการท่ีผิดนัดชําระหน้ีหลังได้รับ
อนุมัติตามประกาศคณะกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง หลักเกณฑ์ 
ว �ธีการ และเง �่อนไขเก่ียวกับการลดอัตรา
ดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔)  
มีจํานวน 683 โครงการ เป�นเง �นจํานวน 
68,770,736.93 บาท สํานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �ควรมีแนวทางท่ีจะให้
โครงการดังกล่าวไม่ต้องเข้าสู่ขบวนการ
ดําเนินคดี 

 
 
สกส. ได้มีแนวทาง ดังน้ี  
1. ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ล ง พ้ื น ท่ี 
เ พ่ื อรับทราบป�ญหาและ
ร่วม กั น กั บลู กหน้ี เพ่ื อหา 
แนวทางแก้ไข โดยสรา้งความ
เข้าใจถึงผลกระทบในกรณีท่ี
ลูกหน้ีผิดนัดชําระ และการ
คิดดอกเบ้ียในการผิดนัด 
ตามพระราชกําหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564
โดยกําหนดว่ าเม่ือลูกหน้ี 
ผิดนัดไม่ชําระหน้ีในงวดใด 
ให้ คิดดอกเ บ้ียผิดนัดไ ด้
เฉพาะจากต้นเง �นของงวดท่ี
ลูกหน้ีผิดนัดเท่าน้ัน เป�นการ
ช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ือไม่ให้
เ จอภ าระ ท่ี ห นั ก เ กิ น ไ ป  
ซึง่ต่างจากเดิมหากลูกหน้ีผิด
นัดในงวดใดงวดหน่ึงให้ถือ
ว่ า ลู กห น้ี ผิ ดนั ด ท้ั งหม ด 
เพ่ือให้ลูกหน้ีกลับมาชาํระหน้ี
ให้เป�นปกติ 
2.กรณีเจ้าหน้าท่ีได้ติดตาม
หน้ีจนถึงท่ีสุดแล้ว แต่ลูกหน้ี
ยังเพิกเฉยไม่ยอมชําระหน้ี 
ให้ฟ�องรอ้งดําเนินคดี เพ่ือให้
เกิดกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ในชัน้ศาล ลดการเกิดดอกเบ้ีย
ผิดนัดค้างชาํระสะสมในกรณี
ท่ี ลูกหน้ี ผิดนัดชําระ เป�น
เวลานานและลดหน้ีเ สีย 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมาย 

/ลําดับ... 
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ลําดับ เร �อ่ง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

5. ระเบียบวาระท่ี ๕  
เร �อ่งเพ่ือพิจารณา 
๕ .๑  การพิจารณา
ก า ร ล ด อั ต ร า
ดอกเบ้ียเง �นกู้และ
อัตราดอกเบ้ียผิดนัด
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร � ครัง้ท่ี 7 
ตามประกาศคณะ
กรรมการบร �หาร
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร � เร �่อง 
หลักเกณฑ์ ว �ธีการ 
และเง �อ่นไขเก่ียวกับ 
การลดอัตราดอกเบ้ีย
เ ง �น กู้ แ ล ะ อั ต ร า
ด อ ก เ บ้ี ย ผิ ด นั ด
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร � พ .ศ . 
๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
     จัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
เข้ารว่มโครงการท้ัง 77 โครงการ โดยระบุเหตุผล 
ของคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร �ระดับจงัหวัด 
 

 
 
สกส.ไ ด้ ระ บุ เหตุผลของ
คณะอนุกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
ระดับจงัหวัด ในระเบียบวาระท่ี 
5.1 เร �ยบรอ้ยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมาย 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. การจัดทําแผนการบร �หารจัดการหน้ีในป�ต่อไปควรจะเป�นแผนการบร �หารจัดการหน้ี 
เชงิกลยุทธเพ่ือความเข็มแข็งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
        2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับจังหวัด เน่ืองจากมีระยะเวลาเหลือท่ีจะดําเนินการ
เบิกจ่ายประมาณ 5 เดือน ให้ฝ�ายเลขาฯ แจ้งจังหวัดท่ีเสนอของงบประมาณเง �นอุดหนุนและเง �นทุนหมุนเว �ยน
เพ่ิมเติม เตร �ยมการแจง้กลุ่มเป�าหมายเพ่ือท่ีดําเนินการเบิกจา่ยให้แล้วเสรจ็ตามเวลา 
มติท่ีประชุม รบัทราบ และให้ฝ�ายเลขาฯ ดําเนินการตามข้อเสนอ     

      ๓.2 รายงานการบร �หารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �        
         เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
             3.2.1 คณะรัฐมนตร �ได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ควบรวมกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร � สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร � และกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยรวมเป�นทุนหมุนเว �ยนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �อยู่ในความรบัผิดชอบ 
ของกรมการพัฒนาชุมชนมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป�นทุนหมุนเว �ยนสําหรบัปล่อยกู้ให้กับสมาชกิ 
จาํนวน ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                             3.2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก เป�นยอดเง �นสะสม ณ วันท่ี 15 
มีนาคม ๒๕๖5  จํานวน ๑6,161,933,088.๖๙  บาท ได้รบัการชําระเง �นต้น จํานวน ๑1,043,740,242.97 บาท                
ยอดหน้ีคงเหลือ จาํนวน ๕,118,192,845.72 บาท รายละเอียดดังน้ี  
 

/ข้อมูล... 
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ข้อมูล 

ว/ด/ป 

ป�ท่ีอนุมัติ เง �นทุนหมุนเว �ยน
สําหรบัปล่อยกู้ 
เป�นยอดสะสม  

รวมท้ังส้ิน (บาท) 

รบัชาํระคืน 
(บาท) 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
(บาท) 

14 ก.พ. 65 ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 16,000,570,898.69 ๑๐,960,934,308.48 ๕,039,636,590.21 

15 มี.ค. 65 ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 ๑6,161,933,088.๖๙   11,043,740,242.97 5,118,192,845.72 

 3.2.3 ยอดลูกหน้ีคงเหลือ จาํนวน 5,118,192,845.72 บาท เป�นหน้ียังไม่ถึงกําหนดชาํระ 
จํานวน 4,400,421,014.57 บาท คิดเป�นรอ้ยละ ๘5.98 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินกําหนดชําระ จํานวน 
717,771,831.15 บาท คิดเป�นรอ้ยละ ๑4.02 ของหน้ีคงเหลือ รายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

            3.3.4 การบร �หารจดัการหน้ีกองทุนเดิม (พ.ศ. 2556 - 2559) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
โดยกรมกาพัฒนาชมุชนหลังควบรวมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตร � มีลูกหน้ียกมา 
จํานวน 3,331,586,349.59 บาท ชําระคืนแล้ว จํานวน 2,317,484,907.18 บาท คงเหลือลูกหน้ีกองทุนเดิม 
จํานวน 1,014,101,442.41 บาท เป�นหน้ียังไม่ถึงกําหนดชําระ 661,648,776.70 บาท และหน้ีเกินกําหนดชําระ 
จาํนวน 352,452,665.71 บาท (ข้อมูล ณ 15 มี.ค. 2565) 

ลูกหนี้กองทนุเดิม 
(ณ 17 พ.ค. 2559) 

จาํนวน/บาท 

 
วัน/เดือน/ป� 

 

ชาํระคืน 
จาํนวน/บาท 

คงเหลือ 
จาํนวน/บาท 

หนี้ยังไม่ถึงกําหนด
ชาํระ 

จาํนวน/บาท 

หนี้เกินกําหนดชาํระ 
จาํนวน/บาท 

 
3,331,586,349.59  

14 ก.พ. 65 2,309,275,756.89 1,022,310,592.70 674,182,298.59 342,787,295.57 

15 มี.ค. 65 2,317,484,907.18 1,014,101,442.41 661,648,776.70 352,452,665.71 

 
 

ยอดลูกหน้ีคงเหลือ 
5,118,192,845.72 บาท 

(ณ วันท่ี 15 มี.ค. ๖5) 
 
 

หน้ียังไม่ถึงกําหนดชาํระ 
4,400,421,014.57 บาท 

(คิดเป�นรอ้ยละ ๘5.98 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

 

หน้ีกองทุนเดิม 
352,452,665.71 บาท 

(รอ้ยละ 6.88) 
 

หน้ีกองทุนใหม่ 
365,319,165.44 บาท 

(รอ้ยละ 7.14) 
 

 

หน้ีเกินกําหนดชาํระ 
717,771,831.15 บาท 

(คิดเป�นรอ้ยละ ๑4.02 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

 

/3.2.5 ผลการ... 
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                        3.2.5 ผลการบร �หารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระ ดังน้ี               
(ข้อมูล ณ วันที ่15 มีนาคม ๒๕๖5) 

รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระ 
(%) 

จาํนวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

ต�ากว่า/เท่ากับ ๕ 11 จงัหวัด 
หนองคาย เชียงราย พิจิตร เพชรบุร � สุโขทัย ตรงั 
แพร ่บุร �รมัย์ +หนองบัวลําภู อุทัยธานี น่าน  

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
21 จงัหวัด 

แม่ฮ่องสอน -พิษณุโลก สิงห์บุร � ตาก กาญจนบุร � 
ราชบุร � ลพบุร � อุตรดิตถ์ สระแก้ว มหาสารคาม
สมุทรสาคร จันทบุร � ชัยภูมิ เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ 
สุร �นทร ์สระบุร � ป�ตตานี สกลนคร ศร �สะเกษ ลําพูน 

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑5 จงัหวัด 

-พะเยา -บึงกาฬ มุกดาหาร เลย พัทลุง สุพรรณบุร �
ระยอง นครพนม ลําปาง พระนครศร �อยุธยา ขอนแก่น 
อ่างทอง ประจวบคีร �ขันธ ์กําแพงเพชร ระนอง  

๑๕.๐๑ - ๒๐ ๑4 จงัหวัด 
นครศร �ธรรมราช เพชรบูรณ์ ยโสธร ชยันาท นราธวิาส 
นครราชสีมา ชลบุร � สมุทรสงคราม อุดรธานี ตราด กระบ่ี 
ฉะเชงิเทรา +รอ้ยเอ็ด อํานาจเจร �ญ  

มากกว่า ๒๐ 16 จงัหวัด 

-พังงา นครปฐม -ชุมพร นนทบุร � สงขลา ปทุมธานี 
นครนายก นครสวรรค์ ปราจีนบุร � อุบลราชธานี สตูล 
สุราษฎรธ์านี ภูเก็ต สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
ยะลา 

หมายเหตุ :   +         หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระดีข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว    
                      -          หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระลดลงจากเดือนท่ีแล้ว    

    3.๒.6 ผลการจดัอันดับการบร �หารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565)  
๑๐ อันดับแรก  
ลําดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินกําหนดชาํระ รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระ

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๑ หนองคาย 85,745,150.00 479,494.59 0.56 
๒ เชยีงราย 83,359,601.62 1,752,080.58 2.10 
๓ พิจติร 61,031,235.61 1,550,467.86 2.54 
๔ เพชรบุร � 47,777,068.96 1,218,878.85 2.55 
๕ สุโขทัย 61,237,761.37 2,072,372.21 3.38 
๖ ตรงั 86,469,700.35 2,930,129.38 3.39 
๗ แพร ่ 42,739,684.65 1,471,370.43 3.44 
๘ บุร �รมัย์ 116,287,374.60 5,010,022.60 4.31 
๙ หนองบัวลําภู 67,271,279.32 2,980,430.34 4.43 

๑๐ อุทัยธานี 55,512,075.09 2,622,243.07 4.72 

 

 

 

/10 อันดับ... 
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๑๐ อันดับสุดท้าย 

ลําดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินกําหนดชาํระ รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

๖๘ นครนายก 45,586,803.24 11,294,500.60 24.78 
๖๙ นครสวรรค์ 87,811,724.18 22,016,163.28 25.07 
๗๐ ปราจนีบุร � 48,354,443.16 12,277,768.52 25.39 
๗๑ อุบลราชธานี 93,570,694.05 24,733,329.71 26.43 
๗๒ สตูล 41,743,734.11 11,166,838.78 26.75 
๗๓ สุราษฎรธ์านี 99,297,718.04 27,556,521.22 27.75 
๗๔ ภูเก็ต 39,930,361.76 11,335,753.91 28.39 
๗๕ สมุทรปราการ 81,001,778.75 31,977,606.54 39.48 
๗๖ กรุงเทพมหานคร 93,776,835.05 38,794,928.51 41.37 
๗๗ ยะลา 67,102,099.81 28,163,907.36 41.97 

                                 2.6 ผลการจัดลําดับการบร �หารจัดการหน้ีได้มาก 10 ลําดับแรก (เปร �ยบเทียบข้อมูล  
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565) 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔    เร �อ่งเพ่ือทราบ 
                           ๔ .๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
    เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเง �นงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีวงเง �นงบประมาณท้ังหมด 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 
กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป�นเง �น 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท 
ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร �ยบรอ้ยแล้ว  

 
ลําดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนด
ชาํระของลูกหน้ีคงเหลือ 
(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2564) 

รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนด
ชาํระของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 มี.ค. 2565) 

 
ผลต่าง 

1 พะเยา 11.60 10.70 -0.90 
2 อุทัยธานี 5.45 4.72 -0.73 
3 สุโขทัย 4.09 3.38 -0.71 
4 ประจวบคีรีขันธ 14.88 14.26 -0.62 
5 นครพนม 13.41 12.94 -0.47 
6 หนองบัวลําภ ู 4.85 4.43 -0.42 
7 สมุทรสาคร 7.05 6.98 -0.07 
8 ตาก 5.08 5.28 0.20 
9 หนองคาย 0.33 0.56 0.23 

10 สุรินทร 7.35 7.78 0.43 

/ผลการ... 
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      ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๖5 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจดัสรรงบประมาณเป�นเง �น 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจา่ย 
499,038,896.45 บาท คิดเป�นรอ้ยละ 47.78 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

งบบร �หาร 301,495,5๐๐.๐๐ 116,486,751.45 185,008,748.55 38.64 
เง �นอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  71,438,432.00 71,561,568.00 49.96 
เง �นทุนหมุนเว �ยน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 311,113,713.00 288,886,287.00 51.85 

รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 499,038,896.45 545,456,603.55 47.78 
มติท่ีประชุม รบัทราบ  

           4.2 รายงานผลการดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเว �ยน ประจําป�บัญช ี2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน  

                                  เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                  กรมการพัฒนาชุมชน ได้จดัทาํบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเว �ยน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจาํป�บัญช ี2565 กับ กระทรวงการคลัง กําหนดระยะเวลา 1 ป� นับต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 จาํนวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ดังน้ี 
  1.1 ด้านท่ี 1 การเง �น (2 ตัวชีว้ัด)  
  1.2 ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3 ตัวชีว้ัด) 
  1.3 ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ (3 ตัวชีว้ัด) 
  1.4 ด้านท่ี 4 การบร �หารพัฒนาทุนหมุนเว �ยน (3 ตัวชีว้ัด) 

  1.5 ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร �หารกองทุน ผู้บร �หารทุนหมุนเว �ยน   
                                                          พนักงาน และลูกจา้ง (2 ตัวชีว้ัด) 

  1.6 ด้านท่ี 6 การดําเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (2 ตัวชีว้ัด) 
              สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจาํป�บัญช ี2565 จาํนวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2565 ดังน้ี 

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน หน่วยวัด เป�าหมาย   ผลงาน  คะแนน 
ด้านท่ี 1 การเง �น 
ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการชาํระคืนเง �นกู้ยืม รอ้ยละ 73 1 

(17.19) 
1 

ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 อัตราหน้ีค้างชาํระ (Non-Performing Loan : NPL) รอ้ยละ 10 3 
(12.18) 

3 
 

ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชีว้ัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับ 5 N/A N/A 
                    เพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเว �ยน 
                    (ตัวชีว้ัดรว่ม) 

    

ตัวชีว้ัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอ้ยละ 95 N/A N/A 
ตัวชีว้ัดท่ี 2.3 ระดับผลสําเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพชวี �ตของผู้เข้ารว่ม 
                   โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

ระดับ 5 N/A N/A 

ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ     
ตัวชีว้ัดท่ี 3.1 ระดับความสําเรจ็ในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 N/A N/A 
                    การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชีว้ัดท่ี 3.2 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 4 4 
                    เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสร �มอาชพี     
ตัวชีว้ัดท่ี 3.3 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานเพ่ือปรบัปรุง 
                    กระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเง �นของ 
                    กองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

ระดับ 5 N/A N/A 

/ด้านท่ี 4... 



- 11 - 
 

เกณฑ์วัดการดําเนินงาน หน่วยวัด เป�าหมาย ผลงาน คะแนน 
ด้านท่ี 4 การบร �หารจดัการทุนหมุนเว �ยน 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบร �หารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 2 2 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 1 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การจดัการสารสนเทศและดิจทัิล ระดับ 5 2 2 
ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร �หาร  
           ผู้บร �หารทุนหมุนเว �ยน พนักงาน และลูกจา้ง 

  
 

 

ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบร �หารทุนหมุนเว �ยน ระดับ 5 1 1 
ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 การบร �หารทรพัยากรบุคคล ระดับ 5 1 1 
ด้านท่ี 6 การดําเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง     

ตัวชีว้ัดท่ี 6.1 การใชจ้า่ยเง �นตามแผนการใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 
                   (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจ้า่ย 
                        งบลงทุน ประจาํป�บัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 3 
(94.88) 

3 

           (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                        ภาพรวม ประจาํป�บัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 1 
(47.78) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเง �นและการรบัเง �นของทุนหมุนเว �ยนผ่านระบบ  
                    อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

 
คะแนนเฉล่ีย 1.3900 

มติท่ีประชุม รบัทราบ      

                            4.3 รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง หลักเกณฑ์ 
ว �ธีการ และเง �่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
                                  เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                               คณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้มีมติเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบ้ีย
เง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ตามประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
เร �อ่ง หลักเกณฑ์ ว �ธกีาร และเง �่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ให้แก่ลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดชําระหน้ีและยังไม่เคยใช้สิทธิตามประกาศ 
คณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง หลักเกณฑ์ ว �ธกีาร และเง �่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ีย
เง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 2,381 โครงการ เป�นจาํนวนเง �น 214,681,900.92 บาท (สองรอ้ยสิบส่ีล้านหกแสน-
แปดหม่ืนหน่ึงพันเก้ารอ้ยบาทเก้าสิบสองสตางค์) 

ครัง้ท่ี วันท่ีอนุมัติ จาํนวนจงัหวัด จาํนวนโครงการ จาํนวนเง �นท่ีอนุมัติ 
1 ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 12 339                20,845,690.42  
2 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 38 617                62,366,160.66  
3 ๒1 กันยายน ๒๕๖๔ 45 1,117              103,959,517.98  
4 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 22 100                  8,994,938.42  

5 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 13 22                 2,372,143.38  

6 ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 16 59               7,133, 299.23  
7 ๒๕ มกราคม ๒565 13 50 3,929,067.44 
8 21 กุมภาพันธ ์2565 15 77 5,081,083.39 

รวมท้ังส้ิน 2,381 214,681,900.92 

/กรมการ... 
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              กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0416.4/ว 195 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565 
โดยให้จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
เร �อ่ง หลักเกณฑ์ ว �ธกีาร และเง �อ่นไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ลดอัตรา
ดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จาํนวน 2,381 โครงการ จาํนวนเง �นท่ีอนุมัติ จาํนวน 
214,681,900.92 บาท โดยได้รบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีแล้ว จาํนวน 2,338 โครงการ เป�นเง �น 211,641,760.89 บาท 
ยกเลิกการเข้ารว่มมาตรการ จาํนวน 33 โครงการ เป�นเง �น 2,885,293.92 บาท ป�ดโครงการ จาํนวน 10 โครงการ 
เป�นเง �น 154,846.11 บาท โครงการท่ีผิดนัดชําระหน้ีหลังได้รับอนุมัติ จํานวน 891 โครงการ เป�นเง �น 
93,696,813.89 บาท ได้ร ับชําระคืนเง �นเป�นรายงวดแล้วท้ัง ส้ิน จํานวน 1,447 โครงการ เป�นเง �น 
14,701,138.91 บาท รายละเอียดดังน้ี 

โครงการ 
ทีไ่ด้รบั 
อนุมัติ 

จาํนวนเง �นทีอ่นุมัติ รายละเอียดโครงการ โครงการที่ 
ผิดนัดชาํระหนี้
หลังได้รบัอนุมัติ 

จาํนวนเง �นรายงวด 
ทีไ่ด้รบัชาํระแล้ว ปรบัโครงสรา้งหนี้ ยกเลิกเข้ารว่ม

มาตรการ 
ป�ดโครงการ 

2,381 214,681,900.92 2,338 33 10 891 1,447 

จาํนวนเง �น 211,641,760.89 2,885,293.92 154,846.11 93,696,813.89 14,701,138.91 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร �อ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
ครัง้ท่ี 7 ตามประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง หลักเกณฑ์ ว �ธกีาร และเง �่อนไขเก่ียวกับ 
การลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
       เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                  กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เร �อ่ง หลักเกณฑ์ ว �ธกีาร และเง �่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้ 
และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2563 แต่เน่ืองจากขณะน้ันอยู่ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้ลูกหน้ีรายเดิมผิดนัดชําระหน้ีไม่สามารถมาใช้สิทธภิายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวได้ 
คณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ในการประชุม ครัง้ท่ี ๔/๒๕๖๔เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง หลักเกณฑ์ ว �ธกีาร และเง �่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใช้บังคับ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกําหนดให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �กรุงเทพมหานคร ดําเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีเพ่ือชาํระหน้ีเป�นรายงวดให้แก่
ลูกหน้ี และให้จงัหวัดในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจงัหวัด/
สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �กรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบ
สรุปข้อมูลลูกหน้ีท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้สํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร �อ่งต่อคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป�นรายกรณี หร �อรายจงัหวัด  
  ลูกหน้ีท่ีประสงค์จะเข้ารว่มมาตรการ ต้องเป�นลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดชาํระหน้ีและยังไม่เคย
ใชสิ้ทธติามประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง หลักเกณฑ์ ว �ธกีาร และเง �่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และไม่ใชลู่กหน้ีท่ีอยู่ระหว่างดําเนินคดีในชัน้ศาล และลูกหน้ีท่ีมีคําพิพากษา 
ในคดีแล้ว 

/จงัหวัด... 
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             จงัหวัดเสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ครัง้ท่ี 9 ตามประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง หลักเกณฑ์ 
ว �ธกีาร และเง �่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเง �นกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �พิจารณาให้ความเห็นชอบ จํานวน 28 จังหวัด  
รวมท้ังส้ิน 227 โครงการ เป�นจํานวนเง �น 22,956,976.79 บาท (ย่ีสิบสองล้านเก้าแสนห้าหม่ืนหกพันเก้ารอ้ย- 
เจด็สิบหกบาทเจด็สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จาํนวน 
(โครงการ) 

จาํนวนเง �น 
(บาท) 

1 สุพรรณบุร � ด่วนที่สุด ที่ สพ 
0019/2857 

14 กุมภาพันธ ์2565 1 10,207.00 

2 นครศร �ธรรมราช นศ 0019.4(อกส.จ.)/
2907 

15 กุมภาพันธ ์2565 2 233,892.00  

นศ 0019.4(อกส.จ.)/
3788 

1 มีนาคม 2565 6 
  

 867,807.00  

3 รอ้ยเอ็ด รอ 0019(อกส.จ.)/
2683 

15 กุมภาพันธ ์2565 10 378,196.00 

รอ 0019(อกส.จ.)/
3671 

3 มีนาคม 2565 1 21,782.00 

4 ฉะเชงิเทรา ด่วนทีสุ่ด ที่ ฉช 
0019(อกส.จ.)/2356 

17 กุมภาพันธ ์2565 1 146,484.00 

5 ลําปาง ลป 0019.3/4089 18 กุมภาพันธ ์2565 1 170,736.00 

6 สตูล สต 0019(อกส.จ.)/
1335 

18 กุมภาพันธ ์2565 10 654,554.90 

สต 0019(อกส.จ.)/
1667 

2 มีนาคม 2565 7 478,606.78 

7 สมุทรปราการ สป 0019.1/3499 18 กุมภาพันธ ์2565 3 432,977.62 

8 อุตรดิตถ์ อต 0019.4(อกส.จ)/
2145 

21 กุมภาพันธ ์2565 1 54,523.00 

9 ตราด ตร 0019/2424 21 กุมภาพันธ ์2565 1 126,128.00 

10 หนองบัวลําภู นภ 0019/2334 24 กุมภาพันธ ์2565 19 1,284,219.57 

11 ภูเก็ต ภก 0019/4534 24 กุมภาพันธ ์2565 3 351,174.67 

12 ยะลา ยล 0019.1/2146 28 กุมภาพันธ ์2565  13 1,860,613.00 

13 สุร �นทร ์ สร 0019/2999 28 กุมภาพันธ ์2565 1 57,360.00 

14 อ่างทอง อท 0019(อกส.จ.)/
1975 

1 มีนาคม 2565 31 2,608,613.09 

15 บุร �รมัย ์ บร 0019/3498 2 มีนาคม 2565 4 348,934.00 

16 แพร ่ ด่วนทีสุ่ด ที่ พร 
0019.4/196 

3 มีนาคม 2565 1 100,770.88 

17 ยโสธร ยส 0019/3984 3 มีนาคม 2565  10 476,296.00 

18 สระบุร � ด่วนทีสุ่ด ที่ สบ 
0019/2882 

3 มีนาคม 2565 2 331,415.40 

/ลําดับท่ี... 
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ลําดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จาํนวน 
(โครงการ) 

จาํนวนเง �น 
(บาท) 

19 ขอนแก่น ขก 0019/5814 3 มีนาคม 2565 2 242,344.00 

20 นครนายก นย 0019/1319 3 มีนาคม 2565  15 1,772,967.00 

21 นนทบุร � ด่วนทีสุ่ด ที่ นบ 
0019.4/3262 

3 มีนาคม 2565 25 3,513,837.30 

22 อุดรธานี อด 0019.1/3600 4 มีนาคม 2565 4 386,817.43 

23 สุราษฎรธ์านี  สฎ 0019(อกส.จ.)/
3799 

4 มีนาคม 2565 9 1,262,887.00 

24 อุทัยธานี อน 0019/2337 4 มีนาคม 2565 1 145,478.92 

25 พระนครศร �อยุธยา อย 0019/4107 8 มีนาคม 2565 23 1,992,702.00 

26 สมุทรสงคราม สส 0019(อกส.จ.)/
3324 

8 มีนาคม 2565 6 1,015,058.52 

ด่วนทีสุ่ด ที ่สส  
0019(อกส.จ.)/3679 

14 มีนาคม 2565 10 1,430,749.86 

27 ราชบุร � รบ 0019/6771 8 มีนาคม 2565 1 106,707.00 

28 นครราชสีมา นม 0019(อกส.จ.)/
5045 

9 มีนาคม 2565  3 92,136.85 

รวมท้ังส้ิน 227 22,956,976.79 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจงัหวัด จาํนวน 28 จงัหวัด 
รวมท้ังส้ิน 227 โครงการ เป�นจํานวนเง �น 22,956,976.79 บาท (ย่ีสิบสองล้านเก้าแสนห้าหม่ืนหกพันเก้ารอ้ย- 
เจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจังหวัด 
ได้ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดั  

 5.2 ขออนุมัติโครงการประเภทเง �นอุดหนุน 
       เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 

            จงัหวัดนครพนม มีหนังสือจงัหวัดนครพนม ท่ี นพ 0019/2165 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์
2565 ส่งโครงการขอรบัการสนับสนุนเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประเภทเง �นอุดหนุน จาํนวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการเพ่ิมพูนทักษะการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและยกระดับพัฒนาการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ  
โดย คณะกรรมการพัฒนาสตร �หมู่บ้าน บ้านท่าเร �อ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม งบประมาณ 400,000 บาท  
(ส่ีแสนบาทถ้วน) ซึ่งท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม 
ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวและให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

           หลักเกณฑ์ ว �ธีการ และเง �่อนไข เก่ียวกับการใช้จ่ายเง �นประเภทเง �นทุนหมุนเว �ยน 
และประเภทเง �นอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
ในการขอรบัเง �นอุดหนุน ต้องเป�นโครงการท่ีมีวงเง �นไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) กรณีวงเง �น 
เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และดําเนินโครงการภายในจงัหวัดอันเป�นท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัการสนับสนุน 
ให้คณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี พิจารณา 
ให้ความเป�นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทตร �เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบโครงการเพ่ิมพูนทักษะการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและยกระดับพัฒนาการทอผ้าไหมย้อมสี
ธรรมชาติ โดย คณะกรรมการพัฒนาสตร �หมู่บ้าน บ้านท่าเร �อ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม งบประมาณ 
400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน)  

/5.3 การต้ังค่า... 
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 5.3 การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
   เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        5.3.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/20163 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560  
เร �อ่ง ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � บทท่ี 2 ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ข้อ 3.4 เง �นให้กู้ยืม  
ให้รบัรูเ้ม่ือได้จา่ยเง �นให้แก่สมาชกิท่ีกู้ยืมแล้ว โดยมีสัญญากู้ยืมเง �นเป�นหลักฐานและต้ังบัญชค่ีาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรบัเง �นให้กู้ยืมในส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเร �ยกเก็บได้ โดยพิจารณาจากสมาชิกท่ีกู้ยืมแต่ละรายและรบัรู ้
เฉพาะเง �นให้กู้ยืมรายท่ีคาดว่าจะเร �ยกเก็บไม่ได้ เม่ือส้ินป�งบประมาณกองทุนจะตัดจําหน่ายหน้ีสูญได้ก็ต่อเม่ือ 
ผู้มีอํานาจอนุมัติให้จาํหน่ายเป�นหน้ีสูญแล้ว  
          5..3.2. จดหมายบันทึก สํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 สํานักงาน
การตรวจเง �นแผ่นดินมีคําถามอันเน่ืองมาจากข้อตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเง �นสําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี   
30 กันยายน 2560 ดังน้ี  
                 ข้อ 5.6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �มีนโยบายการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรบัลูกหน้ี 
ท่ีเกินกําหนดชาํระ/ผิดนัดชาํระหน้ีหร �อลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเร �ยกหน้ีไม่ได้ หร �อไม่ อย่างไร  
         5.3.3 จดหมายบันทึก สํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน ท่ี ตผ 0043(1)(สกส)/9/2564  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 สํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดินมีประเด็นคําถามสําหรบัการส่งรายงานการเง �นสําหรบั 
ป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังน้ี  
               ข้อ 1 จากการตรวจสอบบัญชีเง �นให้กู้ยืม พบว่ากองทุนไม่มีการบันทึกบัญช ี
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเง �นให้กู้ยืมท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเร �ยกเก็บได้ ซึ่งตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเง �น ข้อ 4.6 ท่ีแสดงอยู่ภายใต้สรุปนโยบายการบัญชท่ีีสําคัญระบุว่า “เง �นให้กู้ยืม - ระยะส้ัน เง �นให้กู้ยืม - ระยะ
ยาว ใช้บันทึกรับรู ้เ ม่ือได้จ่ายเง �นให้สมาชิกท่ียืมแล้ว  โดยมีสัญญากู้ยืมเง �นเป�นหลักฐาน และต้ังบัญช ี
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรบัเง �นให้กู้ยืมในส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเร �ยกเก็บได้ โดยพิจารณาจากสมาชิกท่ีกู้ยืม 
แต่ละรายและรบัรูเ้ฉพาะเง �นให้กู้ยืมรายท่ีคาดว่าจะเร �ยกเก็บไม่ได้ เม่ือส้ินป�งบประมาณกองทุนจะตัดจาํหน่ายหน้ี
สูญได้ก็ต่อเม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติให้จาํหน่ายเป�นหน้ีสูญแล้ว”  
         5.3.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เร �อ่ง มาตรฐานการบัญชีภาครฐัและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ได้กําหนดหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ หลักการและนโยบาย 
การบัญชีเ ก่ียวกับค่าใช้จ่าย นโยบายการบัญชีสําหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  
หน้ีสงสัยจะสูญ ข้อ 81 - ข้อ 82 หน้ีสูญ ข้อ 83  
          5.3.5 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้จัดทํารายงานการเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
สําหรบัป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 หมวดสินทรพัย์ สินทรพัย์หมุนเว �ยน มีเง �นให้กู้ยืมระยะส้ัน จํานวน 
2,268,937,982.24 บาท (สองพันสองรอ้ยหกสิบแปดล้านเก้าแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเก้ารอ้ยแปดสิบสองบาท- 
ย่ีสิบส่ีสตางค์) และสินทรพัย์ไม่หมุนเว �ยน มีเง �นให้กู้ยืมระยะยาว จาํนวน 2,877,971,814.09 บาท (สองพัน-
แปดรอ้ยเจด็สิบเจด็ล้านเก้าแสนเจด็หม่ืนหน่ึงพันแปดรอ้ยสิบส่ีบาทเก้าสตางค์)  
     5.3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ครัง้ท่ี 11/2564 
เม่ือวันอังคารท่ี 21 ธนัวาคม 2564 ระเบียบท่ี 5.2 เร �อ่งการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
กรมการพัฒนาชุมชน ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ข้อ 2.3 การแก้ไขกรณีท่ีสํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน
ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเง �นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
     เพ่ือให้ระบบบัญชีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � มีความเหมาะสมตามหลักบัญช ี
ท่ีร ับรองโดยท่ัวไป มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป�นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/20163  
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เร �อ่ง ระบบบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชภีาครฐั
และนโยบายการบัญชีภาครฐั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 และสามารถแก้ไขป�ญหากรณีท่ีสํานักงานการตรวจเง �น
แผ่นดินไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �จงึได้จดัทาํ
รา่งคําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � (เอกสารแนบ 2)  

/เพ่ือโปรด... 



- 16 - 
 

      เพ่ือโปรดพิจารณารา่งคําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง แต่งต้ัง
คณะทาํงานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรา่งคําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา
การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจําหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � โดยท่ีประชุมได้มีมติ 
ให้ปรบัแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  
  1) เพ่ิมข้อกฎหมาย ข้อ 9 (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหร �อปฏิบัติงาน
ตามท่ีคณะกรรมการบร �หารมอบหมาย  
  2) แก้ไขชื่อเร �อ่ง จากเร �อ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
และการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นเร �อ่ง แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  

 ๕ .4 มาตรการการโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
        เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
     5.4.1 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้จัดทํารายงานการเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
สําหรบัป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 พบว่า หมวดหน้ีสิน หน้ีสินหมุนเว �ยนอ่ืน มีเง �นรบัรอตรวจสอบ จํานวน 
222,884,218.99 บาท (สองรอ้ยย่ีสิบสองล้านแปดแสนแปดหม่ืนส่ีพันสองรอ้ยสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  
         5.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ครัง้ท่ี 11/2564 
เม่ือวันอังคารท่ี 21 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 5.2 เร �่องการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะในข้อ 2.2 การแก้ไขป�ญหา  
เง �นรอตรวจสอบ จาํนวน 200 กว่าล้านบาท   
            5.4.3 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้รายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขป�ญหา
เง �นรบัรอตรวจสอบ จํานวน 200 กว่าล้านบาท ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวันอังคารท่ี 25 มกราคม 2565 ระเบียบท่ี 3.1 การติดตามมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 11/2564  
เม่ือวันอังคารท่ี 21 ธนัวาคม 2564  
            5.4.4 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้ตรวจทานยอดเง �นรับรอตรวจสอบ 
ในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ของสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับ
จังหวัด และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �กรุงเทพมหานคร สําหรับ 
ป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  ปรากฏว่า มีเง �นค้างจา่ยทางบัญชขีองสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจังหวัด และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
กรุงเทพมหานคร ในบัญชเีง �นรบัรอตรวจสอบ จาํนวน 237,096,110.74 บาท (สองรอ้ยสามสิบเจด็ล้านเก้าหม่ืนหกพัน-
หน่ึงรอ้ยสิบบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค์) ซึ่งไม่ตรงกับรายงานการเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � สําหรบัป�ส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2564 จํานวน 222,884,218.99 บาท (สองรอ้ยย่ีสิบสองล้านแปดแสนแปดหม่ืนส่ีพันสองรอ้ยสิบ-      
แปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  
            5.5.5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้แจ้งให้จังหวัด
และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �กรุงเทพมหานคร ดําเนินการตรวจทาน 
เง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ของสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �ระดับจังหวัด และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
กรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และส่งแบบยืนยันเง �นรบัรอตรวจสอบ พรอ้มไฟล์ทะเบียนคุมเง �นรบั
รอตรวจสอบ ให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0416.1/ว 688 และ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0416.1(อบ)/1404 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2565 เร �อ่ง การตรวจทาน
และยืนยันเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
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            5.5.6 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � โดยกลุ่มอํานวยการ ได้ขอความรว่มมือ 
กลุ่มกฎหมาย สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ตรวจทานรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � เร �อ่ง การโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เข้าเป�นรายได้ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � ตามหนังสือกลุ่มอํานวยการ ท่ี มท 0416.1(อบ)/0069 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2565 เร �อ่ง ขอความรว่มมือ
ตรวจทานรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง การโอนเง �นรอตรวจสอบในบัญชกีองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � เข้าเป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �และกลุ่มกฎหมายได้ตรวจทานรา่งประกาศฯ ดังกล่าว
เสรจ็เร �ยบรอ้ยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มกฎหมาย ท่ี มท 0416.4/101 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2565 เร �อ่ง ขอความรว่มมือ
ตรวจทานรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง การโอนเง �นรอตรวจสอบในบัญชกีองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � เข้าเป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
             5.5.7 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้สรุปยอดเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ของสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจงัหวัด 
และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �กรุงเทพมหานคร สําหรบัป�ส้ินสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2564 จากการยืนยันยอดเง �นรับรอตรวจสอบตามข้อ 5 จํานวน 237,234,585.76 บาท  
(สองรอ้ยสามสิบเจด็ล้านสองแสนสามหม่ืนส่ีพันห้ารอ้ยแปดสิบห้าบาทเจด็สิบหกสตางค์) 
           เพ่ือมิให้เง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ยังคงค้างในบัญช ี
เง �นรับรอตรวจสอบ และไม่เกิดประโยชน์ต่อการบร �หารจัดการ สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
จึงได้จัดทําร ่างประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �่อง  มาตรการการโอนเง �น 
รบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � (เอกสารแนบ 3)  
          เพ่ือโปรดพิจารณารา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง 
มาตรการการโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง มาตรการการโอนเง �น 
รบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � โดยท่ีประชุมมีมติ 
ให้ปรบัแก้ไขประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง มาตรการการโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ในข้อ 5 วรรคท้าย จากภายใน 15 วัน เป�นภายใน 30 วัน  

 5.5 ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี  
และเปล่ียนแปลงแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
        เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 

                       5.5.1 กระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจําป�งบประมาณ พ .ศ . 2565 จํานวน 1,044,495,500 บาท  
(หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
0406.5/14948 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ดังน้ี 
                   1) เง �นทุนให้กู้/เง �นอุดหนุน   743,000,000  บาท 
                  2) งบบุคลากร      69,560,760  บาท 
                   3) งบดําเนินงาน    228,022,440  บาท 
                   4) งบลงทุน          3,912,300  บาท 
   โดยวงเง �นให้กู้/เง �นอุดหนุน ให้ถัวจา่ยระหว่างรายการได้ งบดําเนินงานให้ถัวจา่ยระหว่าง
รายการได้ และค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต�ากว่า 1 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
มีอํานาจเปล่ียนแปลงรายการและถัวจา่ยกันได้ภายในวงเง �นรวม โดยไม่ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลัง  
                        5.5.2 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กําหนดดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี  งบประมาณ 22,000,000 บาท  
(ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีการเง �น (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ ทดแทน
โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA) เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ด้านการเง �น 
พัสดุ การควบคุมงบประมาณและการบัญช ีการสอบทาน การจดัเก็บข้อมูลหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ 
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เพ่ือให้ข้อมูลเชือ่มโยงสัมพันธกั์นอย่างมีระบบ สามารถยืนยันข้อมูล รวบรวมข้อมูลจดัทาํรายงานการเง �นได้อย่างถูกต้อง 
สรา้งความม่ันใจให้กับผู้บร �หารและผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชขีองกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ทันที (Online Realtime) และพัฒนาให้บุคลากรได้มีองค์ความรู  ้แนวทาง ว �ธีปฏิบัติท่ีชัดเจนถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานและประชาชนท่ีรบับร �การ 
ได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบร �หารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทย ครัง้ท่ี 1/2565 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �น 
และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี งบประมาณ 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/888 ลงวันท่ี  
4 มีนาคม 2565  
                        5.5.3 ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 33 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2553  
เร �อ่ง การปรบัปรุงหลักการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 1.3 งบลงทุน 1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ (2) รายจา่ย
เพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีราคาต่อหน่วยหร �อต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท กําหนดไว้เป�นงบลงทุน 
ซึง่ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ไม่ได้ต้ังงบประมาณสําหรบัดําเนินการโครงการ
พัฒนาระบบบัญชกีารเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี ตามข้อ 1.2 จาํนวน 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)  
                          5.5.4 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �มีงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ประจําป�งบประมาณ พ.ศ . 2565 เป�นค่าใช้จ่าย 
งบดําเนินงาน 1.1.2.2 ค่าใชส้อย (7) โครงการจา้งบํารุงรกัษาระบบบัญชกีารเง �น (ERP) และโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ี  จํานวน  12,500,000 บาท  ( สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่ง ในป�งบประมาณ  พ .ศ .  2565  
ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากเป�นงบประมาณสําหรบัการบํารุงรกัษาระบบบัญชกีารเง �น (ERP)และโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ี ซึง่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ยังไม่มีระบบดังกล่าว และ 1.3 งบค่าใชจ้า่ยสนับสนุน/ขับเคล่ือนงาน
ตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จาํนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึง่ได้ขออนุมัติ
งบประมาณสําหรบัดําเนินการขับเคล่ือนงานตามนโยบายฯ แล้ว จาํนวน 9,897,840 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเจด็พัน-
แปดรอ้ยส่ีสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณสําหรบัเป�นงบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร ์
และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จาํนวน 20,102,160 บาท (ย่ีสิบล้านหน่ึงแสนสองพันหน่ึงรอ้ยหกสิบบาทถ้วน)  
                       5.5.5 เพ่ือให้สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติงาน มีระบบบัญชกีารเง �น (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่เพ่ือใชท้ดแทนโปรแกรมทะเบียน

ลูกหน้ีเดิม (SARA) ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและขยายการดําเนินงานจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค 
อย่างเต็มระบบสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จึงขอใช้งบประมาณจากโครงการจ้างบํารุงรกัษาระบบบัญชี
การเง �น (ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี จํานวน 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
และงบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จํานวน 
9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป�นงบประมาณท้ังส้ิน 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)  
เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเป�นงบลงทุน สําหรบัดําเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ี โดยขออนุมัติดําเนินการ ดังน้ี  
                      1) ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 
งบประมาณ 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)  
                      2) ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการและถัวจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบดําเนินงาน 
เป�นงบลงทุน จํานวน 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �น 
และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี งบประมาณ 
22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)และเปล่ียนแปลงรายการและถัวจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบดําเนินงาน 
เป�นงบลงทุน จํานวน 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �น 
และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 

 5.6 การแต่งต้ังคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค      
       เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                  สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเคร �อข่ายคณะทํางาน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค ต้ังแต่ป� 2562 - 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสร �มและสนับสนุน 
ให้เคร �อข่ายคณะทาํงานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาคมีความรูด้้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม        
และการบูรณาการแบบมีส่วนรว่มกับหน่วยงานภาคีเคร �อข่ายสามารถนําไปส่งเสร �ม สนับสนุนสมาชกิกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � และสตร �ท่ีขาดโอกาสในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เคร �อข่ายคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาคให้สามารถเป�นกลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

       สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้ดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
สรา้งความม่ันคงด้านอาชพี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละศักยภาพแก่กลไก
การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ในการดําเนินงานกองทุนฯ เพ่ือส่งเสร �มความรู ้และสร้างโอกาส 
ให้กับสมาชกิกลุ่มอาชพีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด และเพ่ือส่งเสร �ม
ชอ่งทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชพีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโคว �ด - 19 ในระหว่างวันท่ี 23 - 25 
ธนัวาคม 2564 ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
กลุ่มเป�าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจังหวัด/ตําบล, 
คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �จังหวัด/ตําบล/เทศบาล/เขต, กลุ่มอาชีพท่ีได้รบัเง �นสนับสนุน 
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � นักว �ชาการพัฒนาชุมชนท่ีได้รบัมอบหมายและเจา้หน้าท่ีโครงการ รวมท้ังส้ิน 830 คน
และได้มีการคัดเลือกคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค จํานวน 4 ภาค 
ประกอบด้วย คณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ภาคเหนือ คณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ภาคกลาง คณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทาํงานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ภาคใต้ เสรจ็เร �ยบรอ้ยแล้ว 

           เพ่ือให้การขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �บรรลุวัตถุประสงค์  
ท่ีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธภิาพ จาํเป�นต้องอาศัยการขับเคล่ือนงานจากคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค ซึ่งคัดเลือกมาจากหัวหน้าคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �จงัหวัด มีวาระ 
การดํารงตําแหน่ง 4 ป� โดยมีการดําเนินงาน ในลักษณะของเคร �อข่ายท่ีจะทําให้เกิดการแลกเปล่ียน เร �ยนรูร้ว่มกัน 
ก่อให้เกิดเป�นพลังในการขับเคล่ือนงานต่อไป ดังน้ัน เพ่ือให้การดํารงตําแหน่งของคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค สอดคล้องกับวาระในการดํารงตําแหน่งของคณะทาํงานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
จังหวัด จึงได้กําหนดให้คณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค มีวาระการดํารงตําแหน่ง  
4 ป� และ สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้ดําเนินการจัดทํารา่งประกาศแต่งต้ังคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป�าหมายได้อย่างมีประสิทธภิาพ (เอกสารแนบ 4) 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก ำหนดเปน็ตัวชีว้ัดพัฒนำกำรจงัหวัด : รอ้ยละ
กำรบรหิำรจดักำรหน้ีกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
กำรประสำนงำนรว่มกับผู้ตรวจรำชกำรกรมฯ 
ในประเด็นเน้นย้ำในกำรติดตำมกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกรมฯ เปน็ประจ ำทกุเดือน
เร ือ่งกำรบรหิำรจดักำรหน้ีกองทนุฯ
มำตรกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุ
กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์
วธิกีำร และเง ือ่นไขเก่ียวกับกำรลดอัตรำดอกเบ้ีย
เงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดกองทนุพัฒนำ
พัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2563 (ฉบับที ่4)
ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำ
บทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีำร และเง ือ่นไข
กำรพิจำรณำลดหรอืงดเบ้ียปรบั/ดอกเบ้ียผิดนัด
ตำมสัญญำกู้ยืมเงนิกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี

5 ปลดหน้ีรำยบุคคล
6 ติดตำมงำนผ่ำนระบบ VDO Conference ทกุเดือน

สนับสนุน/ติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที
่
โดยสกส. สนับสนุน

8 กำรประมำณกำรค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญกองทนุฯ
กำรโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทนุฯ

9 
เขำ้เปน็รำยได้ของกองทนุฯ
10 ด ำเนินคดี

แผนกำรบรหิำรจัดกำรหน้ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ประจ ำปีงบประมำณ 2565

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565)

ค ำอธบิำยเพ่ิมเติม

1

2

3

4

เปำ้หมำยกำรบรหิำรจดักำรหน้ีเกินก ำหนดช ำระ
ลดลงได้รอ้ยละ 30 จำกหน้ีเกินก ำหนดช ำระ      
 ณ 1 ตุลำคม 2564                                         
          จ ำนวน 509,681,949.43 บำท              

 ให้ลดลงเท่ำกับ 152,904,584.83 บำท 
และหน้ีเกินก ำหนดช ำระคงเหลือ
จ ำนวน 356,777,364.60 บำท

7
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คําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
เร �อ่ง แต่งต้ังคณะทาํงานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญ 

ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
.................................................................. 

 ด้วยคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบร �หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ครัง้ท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี        มีนาคม 2565 ให้สํานักงานกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตร �ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กําหนดหลักเกณฑ์
การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจําหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เพ่ือให้เป�นไป 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/20163 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เร �อ่ง ระบบบัญชีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � และมาตรฐานการบัญชีภาครฐัและนโยบายการบัญชีภาครฐั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564  
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ว่าด้วย 
การบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. 2559 จึงแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
จะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ดังน้ี 

 1. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �   หัวหน้าคณะทาํงาน 
 2. ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์    คณะทาํงาน 
 3. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน    คณะทาํงาน 
 4. ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมาย      คณะทาํงาน 
 5. นายเทพวสันต์  จนัพล นักว �ชาการคอมพิวเตอรช์าํนาญการ  คณะทาํงาน 
 6. นางสาวปยุตา  จนัทรเ์ส็ง  นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ คณะทาํงาน 
 7. นางขวญัใจ  ใบจนัทร ์ นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ  คณะทาํงาน 
 8. นางสาวเมชยา  ชูวงศ์สวัสด์ิ  นักว �เคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทาํงาน 
 9. นางสิร �ลักษณ์  ภาสะเตมีย์  เจา้พนักงานธรุการชาํนาญงาน  คณะทาํงาน 
 10. ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ     คณะทาํงานและ 
          เลขานุการ 
 11. นางณัญชยา  ชุม่ชืน่  นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ  คณะทาํงานและผู้ชว่ย 
          เลขานุการ 

 ให้มีบทบาทหน้าท่ีดังน้ี 
 1. รวบรวม ตรวจสอบ ว �เคราะห์ข้อมูลลูกหน้ีเง �นให้กู้ยืม และแยกประเภทลูกหน้ีเง �นให้กู้ยืม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
 2. จดัทําหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตร � สําหรบัเง �นให้กู้ยืมในส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเร �ยกเก็บได้ โดยพิจารณาจากสมาชิก 
ท่ีกู้ยืมแต่ละรายและรบัรูเ้ฉพาะเง �นให้กู้ยืมรายท่ีคาดว่าจะเร �ยกเก็บไม่ได้ 
 

/3. เสนอหลักเกณฑ์... 
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 3. เสนอหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจําหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตร � ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ 
การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 

 4. พิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเง �นให้กู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � และ
กล่ันกรองการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญประจาํป� ให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัด
จาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 

 5. เสนอผลการพิจารณาต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเง �นให้กู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
และการตัดจําหน่ายหน้ีสูญประจําป� ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ  

 ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี……….เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 เป�นต้นไป    

  ส่ัง ณ  วันท่ี  …... เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 

                    
                ประธานกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
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ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
.................................................................. 

 ด้วยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ตรวจสอบยอดเงนิรับช าระหน้ี  ต้ั งแต่ ปี  
พ.ศ. 2556 – 2564 พบว่ามีเงนิค้างจ่ายในบัญชีหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เงนิรบัรอตรวจสอบ โดยไม่ปรากฏหลักฐาน 
และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงนิของลูกหน้ีรายใด และเป็นเงนิท่ียังไม่สามารถน ามาเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  รวมจ านวนท้ังส้ิน 237,234,585.76 บาท  
(สองรอ้ยสามสิบเจด็ล้านสองแสนสามหม่ืนส่ีพันห้ารอ้ยแปดสิบห้าบาทเจด็สิบหกสตางค์)   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน  
พ.ศ. 2558 ข้อ 4 ข้อ 7 และ ข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิาร 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 3/2565  
เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 จงึออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ี เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เร ือ่ง “มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใชบั้งคับนับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป   

 ข้อ 3 ในประกาศน้ี  
“เงนิรบัรอตรวจสอบ” หมายความว่า เงนิท่ีสมาชิกลูกหน้ีช าระคืนเงนิกู้ตามสัญญา 

ให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีผ่ านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชือ่บัญช ี“กองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน 
และไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเงนิของลูกหน้ีรายใด โครงการใด  

ข้อ 4 ให้สมาชกิลูกหน้ีเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีมียอดค้างช าระ ต้ังแต่ปี 2556 – 2564 
ท่ีได้ช าระหน้ีครบถ้วนแล้ว หรอืได้ช าระหน้ีบางส่วน แต่ยังคงมีหลักฐานว่าเป็นลูกหน้ีค้างช าระของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีและประสงค์ท่ีจะยืนยันการช าระหน้ีของตน มายื่นหนังสือยืนยันการช าระหน้ี ตามแบบ 
ท่ีก าหนด หรอืบุคคลผู้ให้ค ารบัรอง จ านวน 2 คน ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ หรอืส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ท่ีลูกหน้ีได้ท าสัญญากู้ยืมเงนิ ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันออกประกาศฉบับน้ี 

 ข้อ 5 เม่ือครบก าหนด 90 วัน นับแต่วันท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลใชบั้งคับ ให้ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวม
หนังสือยืนยันการช าระหน้ีของลูกหน้ี หนังสือรบัรอง พรอ้มเอกสารหลักฐาน แล้วท าการสรุปงบหน้าตามแบบ
ท่ีก าหนด เสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
อ าเภอ/คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ให้ส่งส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วัน  
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ข้อ 6 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ตรวจสอบหนังสือยืนยันการช าระหน้ี  หนังสือรับรอง  
พรอ้มเอกสารหลักฐาน แบบสรุปงบหน้า เสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจงัหวัด/คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือตามข้อ 5 

ข้อ 7 ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจสอบหนังสือยืนยัน 
การช าระหน้ี หนังสือรบัรอง พรอ้มเอกสารหลักฐาน แบบสรุปงบหน้า เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือตามข้อ 6 

ข้อ 8 เม่ือคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ                          
ลูกหน้ีกู้ยืมเงนิกองทุนจะได้รบัการลดยอดหน้ีค้างช าระตามหนังสือยืนยันการช าระหน้ี และให้ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีจ้งผล 
การพิจารณาให้จงัหวัด/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ทราบ 

ข้อ 9 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร บันทึกตัดลดยอดลูกหน้ีในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหน้ี 
(SARA) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีแจง้ผลการพิจารณา 

ข้อ 10 เม่ือคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ  
ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรโีอนเงนิรบัรอตรวจสอบคงเหลือในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เป็นรายได้อ่ืนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยบันทึกบัญชีเป็น “รายได้อ่ืน” ตามระบบบัญชกีองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี 

ข้อ 11 หากปรากฏข้อเท็จจรงิในภายหลังว่าสมาชิกผู้กู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ผู้ให้ค ารบัรอง ได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรอืปกปิดความจรงิซึ่งควรบอกให้แจ้ง ใช้พยานหลักฐานปลอม 
หรอืกระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้รบัความเสียหาย 
กรมการพัฒนาชุมชนจะด าเนินคดีท้ังทางแพ่งและทางอาญากับลูกหน้ีและผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี          มีนาคม พ.ศ. 2565 
                 
 
 
 

 (นายสมคิด  จนัทมฤก) 
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง  แต่งต้ังคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค 

------------------ 
 ตามท่ี ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ได้ด าเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนให้เครอืข่ายคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาคมีความรูด้้านเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และการบูรณาการแบบมีส่วนรว่มกับหน่วยงานภาคีเครอืข่ายสามารถน าไปส่งเสรมิ สนับสนุน
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและสตรท่ีีขาดโอกาสในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ท่ีได้ก าหนดไว้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาคให้สามารถเป็นกลไก  
การขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้อย่างมีประสิทธภิาพ น้ัน   

 เพ่ือให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานของคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับภาค บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธภิาพ อาศัยอ านาจตามความข้อ 7 (1) ข้อ 9 (6) และข้อ 13 (6) 
ของข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ.2559 
ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 3/2565  ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  
จงึได้แต่งต้ังคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค ทั้ง 4 ภาค ดังน้ี 

 1. คณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ภาคเหนือ) ประกอบด้วย 
1) นางพัฒน์นร ีธนะพิมพ์เมธา   (จงัหวัดนครสวรรค์) ประธานคณะท างาน 
2) นางจไิรรตัน์ หล่อวไิล   (จงัหวัดล าปาง) รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 1 
3) นางวาสนา ธรีนิติ   (จงัหวัดเพชรบูรณ์) รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 2 
4) นางวาสนา ยศสอน   (จงัหวัดน่าน) เหรญัญิก 
5) นางประพิศ รกัย้ิม   (จงัหวัดตาก) ผู้ชว่ยเหรญัญิก 
6) นางผ่องนภา เนียมน่วม   (จงัหวัดสุโขทัย) ประชาสัมพันธ ์
7) นางมาลี ยญัศร ี   (จงัหวัดเชยีงราย) ผู้ชว่ยประชาสัมพันธ ์
8) นางพัชร ีสัมถาวร   (จงัหวัดแม่ฮ่องสอน) ปฏิคม 
9) นางสาวอรสา สิทธธิญักิจ   (จงัหวัดอุทัยธานี) ผู้ชว่ยปฏิคม 
10) นางศรพีรรณ์ เขียวทอง   (จงัหวัดเชยีงใหม่) ฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
11) นางสิงห์ จนัทะคุณ   (จงัหวัดพิษณุโลก) ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
12) นางกัญญาณัฐ ศรใีจ   (จงัหวัดพะเยา) ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
13) นางเพ็ญศร ีกันทะวงั   (จงัหวัดล าพูน) คณะท างาน 
14) นางจ าปี ซาเวยีง   (จงัหวัดก าแพงเพชร) คณะท างาน 
15) นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก   (จงัหวัดพิจติร) คณะท างาน 

 16) นางยุพิน ท้าวเทพ (จงัหวัดอุตรดิตถ์)        คณะท างานและเลขานุการ 
  17) นางประชติ กาทองทุ่ง (จงัหวัดแพร)่              คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ  
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        2. คณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ภาคกลาง) ประกอบด้วย  
  1) นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ (จงัหวัดพระนครศรอียุธยา)  ประธานคณะท างาน 
  2) นางกุญชลี ชว่งโชติ (จงัหวัดปราจนีบุร)ี รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 1 
  3) นางภรมน นรการกุมพล (จงัหวัดราชบุร)ี รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 2 
  4) นางณิชารตัน์ กันต่าย (จงัหวัดนนทบุร)ี เหรญัญิก 
  5) นางสาวสุรยี์ แม้นทิม (จงัหวัดกาญจนบุร)ี ผู้ชว่ยเหรญัญิก 
  6) นางกนกพร ปรชัญกุล (จงัหวัดระยอง) ประชาสัมพันธ ์
  7) นางสมบุญ ก าพุด (จงัหวัดนครนายก) ผู้ชว่ยประชาสัมพันธ ์
  8) นางสุนทร ีใจมีธรรม (จงัหวัดเพชรบุร)ี ปฏิคม 
  9) นางขนิษฐา สว่างเนตร (จงัหวัดอ่างทอง) ผู้ชว่ยปฏิคม 
  10) นางอุไรวรรณ ถาวรวงษ์ (จงัหวัดฉะเชงิเทรา) ฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
  11) นางสุคนธ ์สุขอนุเคราะห์ (จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ)์  ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
  12) นางพรนิภา พวงดี (จงัหวัดปทุมธานี)          ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
  13) นางชมพูนุช ปัญญากาวนิ (จงัหวัดสระบุร)ี คณะท างาน 
  14) นางจรรยา กลัดล้อม (จงัหวัดชยันาท) คณะท างาน 
  15) นางสุนิสา ปานแก้ว (จงัหวัดลพบุร)ี คณะท างาน 
  16) นางอ านวย ทองสี (จงัหวัดสิงห์บุร)ี คณะท างาน 
  17) นางธนภรณ์ บุญประเสรฐิ (จงัหวัดสมุทรปราการ) คณะท างาน 
  18) นางอนงค์  ช านาญ (จงัหวัดสระแก้ว) คณะท างาน 
  19) นางอนงค์ลักษณ์ ตันกิตติวัฒน์ (จงัหวัดนครปฐม) คณะท างาน 
  20) นางสาวจรยิา โพธสุธน (จงัหวัดสุพรรณบุร)ี คณะท างาน 
  21) นางอรญัญา ปัญญาธงชยั (จงัหวัดสมุทรสาคร) คณะท างาน 
  22) นางสอาด อุดมศรลีาภ (จงัหวัดจนัทบุร)ี คณะท างาน 
  23) นางสายสมร คุ้มครอง (จงัหวัดชลบุร)ี คณะท างาน 
  24) นางบุญฑรกิา ประสงค์ดี (จงัหวัดกรุงเทพมหานคร) คณะท างาน  
  25) นางสุนิสา ก าเนิดสินธุ ์ (จงัหวัดตราด) คณะท างานและเลขานุการ 
  26) นางเพ็ญพิชชา น่วมกระสินธ ์ (จงัหวัดสมุทรสงคราม) คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 3. คณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ประกอบด้วย 

1) นางจนัทิมา โกสินทรร์กัษา (จงัหวัดนครราชสีมา) ประธานคณะท างาน 
2) นางเปล่งมณี เรง่สมบูรณ์สุข (จงัหวัดเลย) รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 1 
3) นางธดิา จนัทินมาธร (จงัหวัดสุรนิทร)์ รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 2 
4) นางวาทินี สมบัติวงษ์ (จงัหวัดศรสีะเกษ) เหรญัญิก 
5) นางล าเนา รตัโน (จงัหวัดอุบลราชธานี) ผู้ชว่ยเหรญัญิก 
6) นางเย็นตา ศรหีาวงศ์ (จงัหวัดมุกดาหาร) ประชาสัมพันธ ์
7) นางพรพิมล ตาปราบ (จงัหวัดชยัภูมิ) ผู้ชว่ยประชาสัมพันธ ์
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8) นางรชันี วะชุม (จงัหวัดนครพนม)  ปฏิคม 
9) นางศรนีวล วชิาละโภชน์ (จงัหวัดกาฬสินธุ)์  ผู้ชว่ยปฏิคม 
10) นางเรณู พัฒนาศร ี (จงัหวัดหนองบัวล าภู)  ฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
11) นางสมพงษ์ สืบบุญ (จงัหวัดบุรรีมัย์)  ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
12) นางวไิล กุลวงศ์ (จงัหวัดยโสธร)  ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรอิาชพี 
13) นางรชันี พลซือ่ (จงัหวัดรอ้ยเอ็ด)  คณะท างาน 
14) นางนภาพร พลโคตร  (จงัหวัดมหาสารคาม)  คณะท างาน 
15) นางสุดสวาท  ทองจบ (จงัหวัดหนองคาย)  คณะท างาน 
16) นางจนัทรเ์พ็ญ ประเสรฐิศร ี (จงัหวัดอ านาจเจรญิ)  คณะท างาน 
17) นางวจิติรา ค าสุขใสย ์ (จงัหวัดอุดรธานี)  คณะท างาน 
18) นางทัศนีย์ ศรโีสภา (จงัหวัดขอนแก่น)  คณะท างาน 

   19) นางจนัทราพร สุนันทนาม (จงัหวัดบึงกาฬ)              คณะท างานและเลขานุการ 
  20) นางนวลนภา หันจางสิทธิ ์  (จงัหวัดสกลนคร)            คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 4. คณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ภาคใต้) ประกอบด้วย 
1) นางกนกพร เดชเดโช (จงัหวัดนครศรธีรรมราช) หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางทิพย์รตัน์ บัวสุวรรณ (จงัหวัดชุมพร) รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 1 
3) นางอัจฉรา ณ ระนอง (จงัหวัดกระบ่ี) รองหัวหน้าคณะท างานคนท่ี 2 
4) นางอาภรณ์ อนุกูล (จงัหวัดสุราษฎรธ์านี) เหรญัญิก 
5) นางสวาทวรรณ์ มนัสนิโลบล (จงัหวัดตรงั) ผู้ชว่ยเหรญัญิก 
6) นางฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว (จงัหวัดปัตตานี) ประชาสัมพันธ ์
7) นางคอสหม๊ะ แลแมแน (จงัหวัดนราธวิาส) ผู้ชว่ยประชาสัมพันธ ์
8) นางระพี น้าจนัทร ์ (จงัหวัดระนอง) ปฏิคม 
9) นางผกาพันธุ ์สรรค์สวาสด์ิ (จงัหวัดสตูล) ผู้ชว่ยปฏิคม 
10) นางบัดรยีะห์ ยะโตะ (จงัหวัดยะลา) ฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
11) นางกษิณา ศรประสิทธิ ์ (จงัหวัดสงขลา) ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
12) นางอัญชลีพร รกัชาติ 
13) นางวันดี ปิยนามวาณิช 
14) นางสาวกรรณิการ ์สุขทอง 

(จงัหวัดภูเก็ต) 
(จงัหวัดพังงา) 
(จงัหวัดพัทลุง) 

ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
เลขานุการ 
ผู้ชว่ยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
1. จัดให้ มีการประชุมคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค  

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรขีองคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค 
3. จดัให้มีกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่สมาชกิกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรรีะดับภาค 
4. ประสานงานกับภาคีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตร ีให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

/5. ประชาสัมพันธ…์ 
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5. ประชาสัมพันธข้์อมูลข่าวสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

และผู้สนใจได้รบัทราบ 
6. รายงานผลการด าเนินการขับเคล่ือนเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ส านักงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรทีราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ท้ังน้ี คณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
นับต้ังแต่วันท่ีมีประกาศแต่งต้ัง 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี         มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี



ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 

1. ระเบียบวาระท่ี ๓  
เร ื่องสืบเน่ืองจาก
การประชุม 
๓.๑ การติดตามมติท่ี
ประชุมครัง้ท่ี 2/๒๕๖5 
เม่ือวันจันทรท่ี์ 21 
กุมภาพันธ ์๒๕๖5 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
    1. การจัดท าแผนการบรหิารจัดการหน้ี 
ในปีต่อไปควรจะเป็นแผนการบรหิารจดัการหน้ี
เชิงกลยุทธเพ่ือความเข็มแข็งของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
 
 
 
 
    2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับ
จงัหวัด เน่ืองจากมีระยะเวลาเหลือท่ีจะด าเนินการ
เบิกจ่ายประมาณ 5 เดือน ให้ฝ่ายเลขาฯ  
แจ้งจังหวัดท่ีเสนอของงบประมาณเงนิอุดหนุน
และเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติม เตรยีมการแจ้ง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีด าเนินการเบิกจา่ยให้แล้ว
เสรจ็ตามเวลา 

 
 
สกส.ได้ด าเนินการทบทวน
แผนการบรหิารจัดการหน้ี 
เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุม 3003 และ
จะจดัท าเป็นแผนการบรหิาร
จัดการหน้ีเชิงกลยุทธ์ ในปี 
พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
สกส.ให้จังหวัดท่ีเสนอขอ
งบประมาณเงนิอุดหนุนและ
เงนิทุนหมุนเวยีน ด าเนินการ
ประชุม อกส.จ. และเสนอขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมมายัง
กรมการพัฒนาชุมชนภายใน 
29 เมษายน 2565 และจะ
น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุม 
คกส.ในเดือน พฤษภาคม 
2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
แ ล ะ จั ง ห วั ด ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ ต้ังแต่ เม่ือ
ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร โ อ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม - กันยายน 2565 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์

 



            ๓.2 รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
               ๑. เร ือ่งเดิม 
             ๑.๑ คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ควบรวมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยเข้าเป็นทุนหมุนเวยีนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
             ๑.๒ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รบัโอนเงนิซึ่งเป็นทุนหมุนเวยีนส าหรบัปล่อยกู้ 
จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. ข้อเท็จจรงิ 
 ๒.๑ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก เป็นยอดเงนิสะสม ณ วันท่ี 

18 เมษายน  ๒๕๖5  จ านวน 16,289,099,871.69 บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน 11,153,555,490.42 บาท                
ยอดหน้ีคงเหลือ จ านวน 5,135,544,381.27 บาท รายละเอียดดังน้ี (เอกสารแนบ) 

ข้อมูล 

ว/ด/ป 

ปีท่ีอนุมัติ เงนิทุนหมุนเวยีน
ส าหรบัปล่อยกู้ 
เป็นยอดสะสม  
รวมท้ังส้ิน (บาท) 

รบัช าระคืน 
(บาท) 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
(บาท) 

15 มี.ค. 65 ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 ๑6,161,933,088.๖๙   11,043,740,242.97 5,118,192,845.72 

18 เม.ย. 65 ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 16,289,099,871.69 11,153,555,490.42 5,135,544,381.27 

๒.๒ ยอดลูกหน้ีคงเหลือ จ านวน 5,135,544,381.27 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
จ านวน 4,362,451,819.53 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๘4.95 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 
773,092,561.74 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑5.05 ของหน้ีคงเหลือ รายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ยอดลูกหน้ีคงเหลือ 
5,135,544,381.27 บาท 
(ณ วันท่ี 18 เม.ย. ๖5) 

หน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
4,362,451,819.53 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘4.95 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

หน้ีกองทุนเดิม 
360,083,049.22 บาท 

(รอ้ยละ 7.01) 

 

หน้ีกองทุนใหม่ 
413,009,512.52 บาท 

(รอ้ยละ 8.04) 

หน้ีเกินก าหนดช าระ 
773,092,561.74 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๑5.05 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

 

/๒.๓ การบรหิาร... 
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             2.3 การบรหิารจดัการหน้ีกองทุนเดิม (พ.ศ. 2556 - 2559)  
                                          กองทุนพัฒนาบทบาทสตรโีดยกรมการพัฒนาชมุชนหลังควบรวมกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมีลูกหน้ียกมาจ านวน 3,331,586,349.59 บาท ช าระคืนแล้ว จ านวน 
2,325,388,987.18 บาท คงเหลือลูกหน้ีกองทุนเดิมจ านวน 1,006,197,362.41 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
646,114,313.19 บาท และหน้ีเกินก าหนดช าระจ านวน 360,083,049.22 บาท (ข้อมูล ณ 18 เม.ย. 2565) 

ลูกหน้ีกองทุนเดิม 
(ณ 17 พ.ค. 2559) 

จ านวน/บาท 

 
วัน/เดือน/ปี 

 

ช าระคืน 
จ านวน/บาท 

คงเหลือ 
จ านวน/บาท 

หน้ียังไม่ถึงก าหนด
ช าระ 

จ านวน/บาท 

หน้ีเกินก าหนด
ช าระ 

จ านวน/บาท 
 
3,331,586,349.59  

15 มี.ค. 65 2,317,484,907.18 1,014,101,442.41 661,648,776.70 352,452,665.71 

18 เม.ย. 65 2,325,388,987.18 1,006,197,362.41 646,114,313.19 360,083,049.22 

                       ๒.4 ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี               
(ข้อมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน ๒๕๖5) 
รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 

(%) 
จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ 7 จงัหวัด หนองคาย เชยีงราย พิจติร สุโขทัย เพชรบุร ีแพร ่ตรงั  
 

๕.๐๑ - ๑๐ 
 

21 จงัหวัด 
-หนองบั วล า ภู  -น่ าน  แ ม่ ฮ่องสอน  -อุ ทั ยธา นี             
สิงห์บุร ีชัยภูมิ สมุทรสาคร พิษณุโลก เชียงใหม่        
-บุรรี ัมย์  ลพบุร ีราชบุร ีตาก สุรนิทร์ อุตรดิตถ์
สระแก้ว มหาสารคาม กาญจนบุร ีกาฬสินธุ ์ปัตตานี
สระบุร ี

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑5 จงัหวัด 

-ล าพูน อ่างทอง มุกดาหาร -ศรสีะเกษ สุพรรณบุร ี 
บึงกาฬ -จันทบุร ีพระนครศรอียุธยา ระยอง เลย          
-สกลนคร นครพนม พัทลุง ก าแพงเพชร พะเยา          

๑๕.๐๑ - ๒๐ ๑7 จงัหวัด 

-ล าปาง  -ประจวบคีรขัีนธ ์นครศรธีรรมราช เพชรบูรณ์ 
สมุทรสงคราม -ระนอง ชัยนาท นราธิวาส ชลบุร ี            
-ขอนแก่น ตราด นครราชสีมา ยโสธร ฉะเชิงเทรา          
+นครปฐม -อุดรธานี +นนทบุร ี       

มากกว่า ๒๐ 17 จงัหวัด 

-อ านาจเจรญิ -กระบ่ี -รอ้ยเอ็ด ชุมพร พังงา สงขลา
นครนายก ปทุมธานี นครสวรรค์ สตูล สุราษฎรธ์านี 
ปราจีนบุร ีอุบลราชธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ ยะลา 
กรุงเทพมหานคร  

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

 

 

 

 

/๒.5 ผลการ... 
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      ๒.5 ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วันท่ี 18  เมษายน 2565)  
๑๐ อันดับแรก  
ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๑ หนองคาย 88,496,483.00 1,653,646.45 1.87 
๒ เชยีงราย 81,534,048.62 1,953,646.51 2.40 
๓ พิจติร 62,934,068.22 1,928,973.56 3.07 
๔ สุโขทัย 64,832,692.37 2,031,814.54 3.13 
๕ เพชรบุร ี 52,587,521.96 1,954,023.34 3.72 
๖ แพร ่ 43,541,695.68 1,629,398.12 3.74 
๗ ตรงั 85,387,427.69 3,636,475.72 4.26 
๘ หนองบัวล าภู 67,113,056.18 3,615,078.38 5.39 
๙ น่าน 39,138,153.23 2,134,755.82 5.45 
๑๐ แม่ฮ่องสอน 56,233,806.14 3,082,900.19 5.48 

๑๐ อันดับสุดท้าย 
ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๖๘ ปทุมธานี 43,678,061.96 10,668,262.31 24.42 
๖๙ นครสวรรค์ 86,037,450.70 23,133,178.80 26.89 
๗๐ สตูล 41,042,958.62 11,036,552.89 26.89 
๗๑ สุราษฎรธ์านี 98,371,990.28 27,905,613.99 28.37 
๗๒ ปราจนีบุร ี 47,902,732.77 13,616,287.65 28.42 
๗๓ อุบลราชธานี 89,484,380.28 25,630,064.20 28.64 
๗๔ ภูเก็ต 40,346,577.18 12,212,603.93 30.27 
๗๕ สมุทรปราการ 80,296,304.54 32,225,413.94 40.13 
๗๖ ยะลา 67,203,485.13 28,204,935.22 41.97 
๗๗ กรุงเทพมหานคร 93,075,697.10 40,475,792.61 43.49 

                                   2.6 ผลการจดัล าดับการบรหิารจดัการหน้ีได้มาก 10 ล าดับแรก (เปรยีบเทียบข้อมูล 
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 2565) 

 

 
ล าดับ
ที ่

 
จงัหวัด หนี้เกินก าหนดช าระ 

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2564) 

รอ้ยละของ
หนี้เกิน

ก าหนดช าระ 
ของลูกหนี้
คงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 1  
ต.ค. 2564) 

หนี้เกินก าหนดช าระ 
(ข้อมูล ณ 18 เม.ย. 2565) 

รอ้ยละของ
หนี้เกิน

ก าหนดช าระ
ของลูกหนี้
คงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 18 
เม.ย. 2565) 

 
ผลต่าง 

1 สุโขทัย 2,466,030.99 4.09 2,031,814.54 3.13 -0.96 
2 สมุทรสาคร 3,005,908.01 7.05 2,955,545.00 6.38 -0.67 
3 นครพนม 9,754,028.13 13.41 9,950,049.75 13.20 -0.21 
4 อ่างทอง 6,070,869.77 11.31 6,122,123.52 11.13 -0.18 
5 อุทัยธานี 2,849,023.93 5.45 3,079,606.39 5.49 0.04 
6 สุรนิทร ์ 7,189,826.13 7.35 7,969,026.18 7.79 0.44 
7 ประจวบคีรขัีนธ ์ 6,532,900.86 14.88 7,350,744.61 15.42 0.54 
8 หนองบัวล าภู 3,268,193.35 4.85 3,615,078.38 5.39 0.54 
9 ชยัภูมิ 3,145,047.32 5.18 3,283,069.98 5.77 0.59 
10 พระนครศรอียุธยา 7,845,927.64 11.72 8,105,744.34 12.35 0.63 

/3. ข้อกฎหมาย... 
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                               ๓. ข้อกฎหมาย 
     ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ.๒๕๕๙ 
      ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
      (๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุน                  

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
      (๔) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของกองทุน 
 ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
     เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….



กองทุนเก่า
(2556 - 2559)

7,779,846,693.69       95,518 6,773,649,331.28        17,856 1,006,197,362.41      646,114,313.19       360,083,049.22      7.01

กองทุนใหม่
(2560 - 2565)

8,509,253,178.00       65,966 4,379,906,159.14        43,263 4,129,347,018.86      3,716,337,506.34     413,009,512.52      8.04

รวม 16,289,099,871.69    161,484 11,153,555,490.42     61,119 5,135,544,381.27    4,362,451,819.53   773,092,561.74     15.05

ลูกหน้ีคงเหลือ
หน้ียังไม่ถึง

ก ำหนดช ำระ
หน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ

กำรบริหำรจัดกำรหน้ีเกินก ำหนดช ำระ ปี 2556 - 2565
ข้อมูล ณ 18 เม.ย. 65 เวลา 08.45  น.

ปีบัญชี
วงเงินกู้

ช ำระคืน
ลูกหน้ีคงเหลือ ร้อยละของหน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ
(ฐำนจำกลูกหน้ีคงเหลือท้ังหมด)จ ำนวนเงิน สัญญำ สัญญำ



เงินท่ีอนุมัติ 
2556 - 2565

ช ำระคืน ลูกหน้ีคงเหลือ
หน้ียังไม่ถึง

ก ำหนดช ำระ
หน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ
ร้อยละของหน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ
(ฐำนจำกลูกหน้ีคงเหลือ)

1 หนองคาย 247,403,040.00 158,906,557.00 88,496,483.00 86,842,836.55 1,653,646.45 1.87
2 เชียงราย 279,392,803.00 197,858,754.38 81,534,048.62 79,580,402.11 1,953,646.51 2.40
3 พิจิตร 171,106,575.00 108,172,506.78 62,934,068.22 61,005,094.66 1,928,973.56 3.07
4 สุโขทัย 254,881,415.00 190,048,722.63 64,832,692.37 62,800,877.83 2,031,814.54 3.13
5 เพชรบุรี 116,802,670.00 64,215,148.04 52,587,521.96 50,633,498.62 1,954,023.34 3.72
6 แพร่ 169,619,500.00 126,077,804.32 43,541,695.68 41,912,297.56 1,629,398.12 3.74
7 ตรัง 179,345,380.00 93,957,952.31 85,387,427.69 81,750,951.97 3,636,475.72 4.26
8 หนองบัวล าภู 170,077,538.00 102,964,481.82 67,113,056.18 63,497,977.80 3,615,078.38 5.39
9 น่าน 215,765,701.00 176,627,547.77 39,138,153.23 37,003,397.41 2,134,755.82 5.45
10 แม่ฮ่องสอน 183,269,513.00 127,035,706.86 56,233,806.14 53,150,905.95 3,082,900.19 5.48
11 อุทัยธานี 139,832,865.00 83,700,901.91 56,131,963.09 53,052,356.70 3,079,606.39 5.49
12 สิงห์บุรี 108,138,237.00 69,599,641.02 38,538,595.98 36,410,174.81 2,128,421.17 5.52
13 ชัยภูมิ 408,897,024.00 351,955,082.04 56,941,941.96 53,658,871.98 3,283,069.98 5.77
14 สมุทรสาคร 103,273,864.00 56,973,291.00 46,300,573.00 43,345,028.00 2,955,545.00 6.38
15 พิษณุโลก 191,615,425.00 127,060,065.05 64,555,359.95 60,411,101.43 4,144,258.52 6.42
16 เชียงใหม่ 278,313,720.00 200,679,317.15 77,634,402.85 72,627,990.00 5,006,412.85 6.45
17 บุรีรัมย์ 346,377,020.00 231,096,268.33 115,280,751.67 107,780,626.70 7,500,124.97 6.51
18 ลพบุรี 169,292,722.00 103,381,752.55 65,910,969.45 61,132,280.16 4,778,689.29 7.25
19 ราชบุรี 216,445,756.00 155,223,073.35 61,222,682.65 56,699,025.00 4,523,657.65 7.39
20 ตาก 184,729,674.00 122,968,197.04 61,761,476.96 57,050,457.31 4,711,019.65 7.63
21 สุรินทร์ 326,176,065.00 223,828,005.27 102,348,059.73 94,379,033.55 7,969,026.18 7.79
22 อุตรดิตถ์ 231,474,140.00 175,099,309.31 56,374,830.69 51,982,567.94 4,392,262.75 7.79
23 สระแก้ว 185,344,695.00 145,529,969.51 39,814,725.49 36,704,487.49 3,110,238.00 7.81
24 มหาสารคาม 242,503,498.00 184,408,041.00 58,095,457.00 53,370,526.00 4,724,931.00 8.13
25 กาญจนบุรี 265,590,519.00 200,317,579.26 65,272,939.74 59,865,758.56 5,407,181.18 8.28
26 กาฬสินธ์ุ 273,948,330.00 190,026,120.81 83,922,209.19 76,526,025.23 7,396,183.96 8.81
27 ปัตตานี 186,239,452.00 110,707,703.15 75,531,748.85 68,448,765.05 7,082,983.80 9.38
28 สระบุรี 198,536,380.00 124,395,093.21 74,141,286.79 66,988,166.84 7,153,119.95 9.65
29 ล าพูน 163,210,225.00 115,075,540.18 48,134,684.82 42,865,934.35 5,268,750.47 10.95
30 อ่างทอง 169,847,655.00 114,822,829.78 55,024,825.22 48,902,701.70 6,122,123.52 11.13
31 มุกดาหาร 174,336,324.00 102,250,333.81 72,085,990.19 63,886,580.93 8,199,409.26 11.37
32 ศรีสะเกษ 374,527,764.00 273,412,897.63 101,114,866.37 89,577,171.81 11,537,694.56 11.41
33 สุพรรณบุรี 198,996,399.00 157,869,574.98 41,126,824.02 36,174,374.46 4,952,449.56 12.04
34 บึงกาฬ 166,626,580.00 101,116,488.05 65,510,091.95 57,601,953.07 7,908,138.88 12.07
35 จันทบุรี 137,049,806.75 75,802,765.13 61,247,041.62 53,737,443.87 7,509,597.75 12.26
36 พระนครศรีอยุธยา 167,018,951.00 101,406,735.83 65,612,215.17 57,506,470.83 8,105,744.34 12.35
37 ระยอง 167,818,719.00 131,582,669.80 36,236,049.20 31,554,827.21 4,681,221.99 12.92
38 เลย 278,802,535.00 175,211,734.68 103,590,800.32 90,124,117.56 13,466,682.76 13.00
39 สกลนคร 367,061,521.00 245,859,716.15 121,201,804.85 105,256,605.86 15,945,198.99 13.16
40 นครพนม 352,712,066.00 277,309,279.23 75,402,786.77 65,452,737.02 9,950,049.75 13.20

จังหวัด

หน้ีเกินก ำหนดช ำระกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ณ ปัจจุบัน (Real time )

(ข้อมูล ณ 18 เม.ย. 65 เวลำ 08.45 น.)

ล ำดับ

รวมท้ังหมด 2556 - 2565



เงินท่ีอนุมัติ 
2556 - 2565

ช ำระคืน ลูกหน้ีคงเหลือ
หน้ียังไม่ถึง

ก ำหนดช ำระ
หน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ
ร้อยละของหน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ
(ฐำนจำกลูกหน้ีคงเหลือ)

จังหวัด

หน้ีเกินก ำหนดช ำระกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ณ ปัจจุบัน (Real time )

(ข้อมูล ณ 18 เม.ย. 65 เวลำ 08.45 น.)

ล ำดับ

รวมท้ังหมด 2556 - 2565

41 พัทลุง 112,389,649.00 61,323,131.02 51,066,517.98 44,218,001.64 6,848,516.34 13.41
42 ก าแพงเพชร 269,482,970.00 214,827,614.62 54,655,355.38 46,672,892.45 7,982,462.93 14.61
43 พะเยา 185,336,835.00 151,748,752.08 33,588,082.92 28,597,114.98 4,990,967.94 14.86
44 ล าปาง 203,184,994.00 129,533,118.43 73,651,875.57 62,355,297.45 11,296,578.12 15.34
45 ประจวบคีรีขันธ์ 139,770,770.00 92,090,457.26 47,680,312.74 40,329,568.13 7,350,744.61 15.42
46 นครศรีธรรมราช 306,752,400.00 193,239,187.07 113,513,212.93 95,838,924.79 17,674,288.14 15.57
47 เพชรบูรณ์ 307,577,005.00 261,724,100.65 45,852,904.35 38,577,471.51 7,275,432.84 15.87
48 สมุทรสงคราม 86,584,273.00 53,042,477.84 33,541,795.16 27,983,805.58 5,557,989.58 16.57
49 ระนอง 118,922,200.00 58,985,189.72 59,937,010.28 49,748,473.40 10,188,536.88 17.00
50 ชัยนาท 216,491,698.00 138,934,886.47 77,556,811.53 63,781,625.55 13,775,185.98 17.76
51 นราธิวาส 132,109,924.00 63,453,857.66 68,656,066.34 56,256,494.66 12,399,571.68 18.06
52 ชลบุรี 163,639,200.00 106,249,143.06 57,390,056.94 46,750,291.24 10,639,765.70 18.54
53 ขอนแก่น 316,477,772.00 229,691,695.29 86,786,076.71 70,438,666.70 16,347,410.01 18.84
54 ตราด 169,200,044.00 110,716,689.62 58,483,354.38 47,408,840.27 11,074,514.11 18.94
55 นครราชสีมา 431,946,200.00 352,884,134.47 79,062,065.53 64,042,305.50 15,019,760.03 19.00
56 ยโสธร 187,534,139.00 138,185,103.27 49,349,035.73 39,866,595.07 9,482,440.66 19.22
57 ฉะเชิงเทรา 228,270,235.00 163,220,191.99 65,050,043.01 52,164,942.83 12,885,100.18 19.81
58 นครปฐม 210,836,300.00 145,874,339.87 64,961,960.13 52,043,818.83 12,918,141.30 19.89
59 อุดรธานี 279,137,880.00 184,406,728.21 94,731,151.79 75,873,624.98 18,857,526.81 19.91
60 นนทบุรี 198,944,922.00 120,483,259.91 78,461,662.09 62,807,591.69 15,654,070.40 19.95
61 อ านาจเจริญ 221,005,480.00 165,957,703.72 55,047,776.28 43,962,104.50 11,085,671.78 20.14
62 กระบ่ี 137,496,271.00 70,791,520.83 66,704,750.17 52,924,323.25 13,780,426.92 20.66
63 ร้อยเอ็ด 346,732,600.00 300,207,170.31 46,525,429.69 36,791,333.09 9,734,096.60 20.92
64 ชุมพร 165,221,670.00 110,749,369.89 54,472,300.11 42,895,354.75 11,576,945.36 21.25
65 พังงา 132,301,494.00 60,198,885.86 72,102,608.14 55,412,606.58 16,690,001.56 23.15
66 สงขลา 295,721,334.00 170,602,589.56 125,118,744.44 95,870,973.72 29,247,770.72 23.38
67 นครนายก 118,504,719.00 72,213,845.24 46,290,873.76 35,255,441.49 11,035,432.27 23.84
68 ปทุมธานี 140,746,505.00 97,068,443.04 43,678,061.96 33,009,799.65 10,668,262.31 24.42
69 นครสวรรค์ 281,587,998.00 195,550,547.30 86,037,450.70 62,904,271.90 23,133,178.80 26.89
70 สตูล 113,906,898.00 72,863,939.38 41,042,958.62 30,006,405.73 11,036,552.89 26.89
71 สุราษฎร์ธานี 220,241,979.00 121,869,988.72 98,371,990.28 70,466,376.29 27,905,613.99 28.37
72 ปราจีนบุรี 179,998,980.00 132,096,247.23 47,902,732.77 34,286,445.12 13,616,287.65 28.42
73 อุบลราชธานี 296,411,750.00 206,927,369.72 89,484,380.28 63,854,316.08 25,630,064.20 28.64
74 ภูเก็ต 102,371,122.00 62,024,544.82 40,346,577.18 28,133,973.25 12,212,603.93 30.27
75 สมุทรปราการ 167,085,668.00 86,789,363.46 80,296,304.54 48,070,890.60 32,225,413.94 40.13
76 ยะลา 133,449,336.00 66,245,850.87 67,203,485.13 38,998,549.91 28,204,935.22 41.97
77 กรุงเทพมหานคร 209,324,590.94 116,248,893.84 93,075,697.10 52,599,904.49 40,475,792.61 43.49

16,289,099,871.69 11,153,555,490.42 5,135,544,381.27 4,362,451,819.53 773,092,561.74 15.05รวม



ระเบียบวาระที่ ๔ เร ือ่ง เพ่ือทราบ 
                       ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑. เร ือ่งเดิม 
       กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีวงเงนิงบประมาณทัง้หมด 1,044,495,500.00 บาท โดยมีผลต้ังแต่วันที ่
๑ ตุลาคม ๒๕๖4 
   ๒. ข้อเท็จจรงิ 
       ๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรร
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เปน็เงนิ 1,044,495,500.00 บาท  
        ๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อมูล ณ วันที ่
18 เมษายน 2565 ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท 
มีผลการเบิกจา่ย 620,671,347.05 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 59.42 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 125,572,912.05 41.65 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  92,814,819.00 64.91 
เงนิทนุหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 402,283,616.00 67.05 
รวมทั้งส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 620,671,347.05 59.42 

   ๒.๓ จงัหวัดที่มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรก และ ๑๐ อันดับทา้ย 
ข้อมูล ณ วันที ่18 เมษายน 2565 
    ๒.๓.๑ จงัหวัดทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับแรก รายละเอียดดังน้ี 

 
ล าดับที ่

 
จงัหวัด 

งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๑ สมุทรสาคร 10,113,870.00 9,722,478.00 96.13 
๒ พิษณุโลก 13,989,790.00 13,250,132.00 94.71 
๓ อุทยัธานี 11,729,160.00 11,060,429.00 94.30 
๔ สุโขทยั 13,964,590.00 13,029,922.00 93.31 
๕ อ่างทอง 9,634,410.00 8,985,699.41 93.27 
๖ อุตรดิตถ์ 11,891,210.00 11,030,513.80 92.76 
๗ เพชรบูรณ์ 12,319,990.00 11,401,680.00 92.55 

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับที ่

 
จงัหวัด 

งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

8 เชยีงราย 16,089,780.00 14,701,966.00 91.37 
๙ รอ้ยเอ็ด 12,510,480.00 11,409,379.67 91.20 
๑๐ ราชบุร ี 14,155,840.00 12,904,079.29 91.16 

    ๒.๓.๒ จงัหวัดทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับท้าย รายละเอียดดังน้ี 

 
ล าดับที ่

 
จงัหวัด 

งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

67 ล าปาง 13,447,390.00 3,032,432.03 22.55 
68 ภูเก็ต 6,034,770.00 1,212,218.00 20.09 
69 สิงห์บุร ี 10,478,960.00 1,919,749.65 18.32 
70 เพชรบุร ี 11,823,160.00 2,033,615.54 17.20 
71 กระบ่ี 9,752,060.00 1,639,178.76 16.81 
72 จนัทบุร ี 11,999,260.00 1,892,826.80 15.77 
73 สุพรรณบุร ี 13,184,140.00 1,913,655.69 14.51 
74 สมุทรปราการ 8,452,580.00 1,110,076.85 13.13 
75 นครนายก 8,273,720.00 661,331.65 7.99 
76 สมุทรสงคราม 8,072,370.00 277,532.43 3.44 

  ๓. ข้อกฎหมาย  
      ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิาร
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปน้ี 
      (๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทาง ในการบรหิารกองทุน
ให้เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ 
      (๒) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทนุ 
  ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
      เพ่ือโปรดทราบ 

มติทีป่ระชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



( ) ( ) ( )

1

1.1.1                     69,560,760.00              32,338,551.00                 37,222,209.00 46.49

1.1.2                    198,022,440.00              82,874,281.55                 115,148,158.45 41.85

1.1.2.1                        40,036,420.00                13,703,590.00                    26,332,830.00 34.23

1.1.2.2                        142,108,320.00                 61,016,270.34                    81,092,049.66 42.94

1.1.2.3                          11,785,500.00                   6,921,295.37                      4,864,204.63 58.73

1.1.2.4                          4,092,200.00                   1,233,125.84                       2,859,074.16 30.13

1.1.3                        3,912,300.00               3,809,719.00                       102,581.00 97.38
1.1.3.1                           3,912,300.00                  3,809,719.00                         102,581.00 97.38
1.1.3.2                                             -                                     -                                         -   0.00

1.1.4 /                    30,000,000.00               6,550,360.50                 23,449,639.50 21.83

                   301,495,500.00             125,572,912.05                175,922,587.95 41.65
2

                  143,000,000.00              92,814,819.00                  50,185,181.00 64.91
3

                 600,000,000.00           402,283,616.00                197,716,384.00 67.05

1,044,495,500.00               620,671,347.05          423,824,152.95               59.42                

. . 2565
+ . + (76 )

18 2565



  

        4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน  

 1. เร ือ่งเดิม 
  กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน                         
ทุนหมุนเวยีน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2564 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ดังน้ี 
  1.1 ด้านท่ี 1 การเงนิ (2 ตัวชีว้ัด)  
  1.2 ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3 ตัวชีว้ัด) 
  1.3 ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ (3 ตัวชีว้ัด) 
  1.4 ด้านท่ี 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน (3 ตัวชีว้ัด) 
  1.5 ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารกองทุน ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน 

พนักงาน และลูกจา้ง (2 ตัวชีว้ัด) 
  1.6 ด้านท่ี 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (2 ตัวชีว้ัด) 

  2. ข้อเท็จจรงิ 
             สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี2565 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 (เอกสารแนบ) 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน   คะแนน 
ด้านท่ี 1 การเงนิ 
ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม รอ้ยละ 73 1 

(22.89) 
1 

ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 อัตราหน้ีค้างช าระ (Non-Performing Loan : NPL) รอ้ยละ 10 3 
(12.31) 

3 

ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชีว้ัดท่ี 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับ 5 N/A N/A 
                  เพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเวยีน 
                  (ตัวชีว้ัดรว่ม) 

    

ตัวชีว้ัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอ้ยละ 95 N/A N/A 
ตัวชีว้ัดท่ี 2.3 ระดับผลส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพชวีติของผู้เข้ารว่ม 
                   โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

ระดับ 5 1 1 

ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ     
ตัวชีว้ัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 N/A N/A 
                   การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชีว้ัดท่ี 3.2 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 5 5 
                   เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชพี     
ตัวชีว้ัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุง 
                   กระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ 
                   ของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

ระดับ 5 N/A N/A 

ด้านท่ี 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน     
ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การจดัการสารสนเทศและดิจทัิล ระดับ 5 3 3 

/ด้านท่ี 5... 



  

- 2 - 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน  คะแนน 
ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร  
           ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 
ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน ระดับ 5 2 2 
ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดับ 5 1 1 
ด้านท่ี 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง     
ตัวชีว้ัดท่ี 6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 

รอ้ยละ 100 3 
(96.22) 

3 
                   (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจ้า่ย 

                       งบลงทุน ประจ าปีบัญช ี2565 
                  (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                       ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 1 
(52.36) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเงนิและการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ  
                   อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

                                                     
 

คะแนนเฉล่ีย 1.8900 

 3. ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุน           
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559  
  ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
  (4) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
  เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีบัญช ี2565 

มติท่ีประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………....................................................…………………………………………………



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทนุหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย  

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านท่ี 1 การเงนิ        
ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม 
 
 
 

รอ้ยละ  
73 

67 68.50 70 
 
 

71.50 73 ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 ( 22.89%)   
- มีหน้ีท่ีครบก าหนดช าระในปีบัญชี 2565 ต้ังแต่วันท่ี                 
1 ตุ ลาคม 2564 -  31  มี นาคม 2565 จ านวน 
1,870,295,640.04 บาท รบัช าระคืนเงนิกู้ยืม จ านวน 
428,108,351.45 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.89  
- สกส. ด าเนินการตามแนวทางในการบรหิารจดัการหน้ี 
โดยการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามประกาศ
คณะกรรมการฯ เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
- สกส. มีการติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการ
หน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท้ัง 76 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบวดิิทัศน์ทางไกล (Video 
Conference) เป็นประจ าทุกเดือน 
- สกส. ได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามสนับสนุนและแก้ไข
ปัญหาและแนวทางการบรหิารจดัการหน้ีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรขีองจงัหวัดอ านาจเจรญิ ศรสีะเกษ ระหว่าง
วันท่ี 9 - 11 มีนาคม 2565 ณ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 อัตราหน้ีค้างช าระ  
                   (Non-performing Loan : NPL) 
             
 
 

รอ้ยละ  
10 

14 
 

13 
 
 

12 11 10 ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 (12.31%) 
จ านวนเงนิท่ีได้ร ับอนุมัติตามสัญญากู้ยืมในปีบัญชี 
2556 - 2565 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
จ านวน 16,263,444,242.69 บาท  
รบัช าระคืน จ านวน 11,106,123,853.37 บาท 
คงเหลือ จ านวน 5,157,320,389.32 บาท  
เป็นหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 634,779,045.27 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 12.31 ของลูกหน้ีคงเหลือ  
- สกส. ด าเนินการตามแนวทางในการบรหิารจดัการหน้ี 
แนวทางในการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือนรอ้นให้แก่
ลูกหน้ี โดยการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และ
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตาม
ประกาศคระกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลด
อัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรร ีพ.ศ. 2563 (ฉบับท่ี 4) จ านวน 3 ครัง้  
- สกส. มีการติดตามหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีกรณีหน้ีท่ีจะขาดอายุความ ณ วันท่ี 30 ธนัวาคม 
2564 - 28 กุมภาพันธ ์2565 เพ่ือเรง่รดัติดตามและ
ป้องกันมิให้หน้ีขาดอายุความ มิให้เกิดหน้ีเสียและหน้ีสูญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ฐานข้อมูล เ พ่ือการประเ มิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของ                   
ทุนหมุนเวยีน (ตัวชีว้ัดรว่ม) 

 

ระดับ 
5 

ทุนหมุนเวยีน
ด าเนินงาน
ตามแผน     

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ประจ าปี               

บัญช ี2565 
แล้วเสรจ็ 
รอ้ยละ 70 
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวยีน
ด าเนินงาน
ตามแผน  

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ประจ าปี              

บัญช ี2565 
แล้วเสรจ็ 
รอ้ยละ 80 
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวยีน
ด าเนินงาน
ตามแผน  

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ประจ าปี               

บัญช ี2565 
แล้วเสรจ็ 
รอ้ยละ 90 
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวยีน
ด าเนินงาน
ตามแผน                 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ประจ าปี                 

บัญช ี2565 
แล้วเสรจ็ 
รอ้ยละ 100 
ของแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ผ่านค่าเกณฑ์
วัดระดับ 4 
ทุนหมุนเวยีน
ด าเนินงาน
บรรลุตาม

เป้าหมายของ
แผนพัฒนา

ระบบ
ฐานข้อมูลฯ 

ประจ าปี บัญช ี
2565             

ได้รอ้ยละ 
100  

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A 
- สกส. ได้ด าเนินการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบ
ของทุนหมุนเวยีน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยน า
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ มาทบทวนเพื่ อปรับปรุง
แผนพัฒนาฐานข้อมูลฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2565                   
มาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน โดยการสัมภาษณ์ผู้ ใช้งานและวธิีการท างาน                          
ในปัจจุบัน เพื่อน ามาวเิคราะห์และออกแบบในการน าไป
พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ให้ตอบสนองผู้ใชง้านและให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวยีน 
ประจ าปีบัญช ี2565  

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 

ระดับ 
5 
 

รอ้ยละ 
75 

รอ้ยละ 
80 

รอ้ยละ 
85 

รอ้ยละ 
90 

รอ้ยละ 
95 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ N/A 
- สกส. ได้จัดส่งสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรต่ีอการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีแบ่งเป็น ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน 
อุดหนุน และประเภทเงนิอุดหนุนให้จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการผลิตและจดัเก็บข้อมูลตาม
แบบสอบถามฯ ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีกรมการ
พัฒนาชุมชนก าหนด และส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน 
ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ตามหนังสือกรมการ
พัฒนาชุมชน ท่ี มท 2416.3/ว 1196 ลงวันท่ี 30 
มีนาคม 2565 และบันทึกข้อความท่ี มท 0416.3(คส)/
2363 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ระดับผลส าเรจ็ของการพัฒนา
คุณภาพชวีติของผู้เข้ารว่มโครงการท่ีได้รบัการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ 
 

5 ติดตามและ
ประเมิน 

ผลลัพธข์อง
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ               
ที่ได้รบั               

การสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

ส าหรบั               
การด าเนิน
โครงการ                 
ที่ผ่านมา 

ติดตามและ
ประเมิน 

ผลลัพธข์อง
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ               
ได้แก่                      
มีรายได้
เพ่ิมขึ้น
ผลงาน/
ผลิตภัณฑ์
ได้รบั                  

การยอมรบั 
ได้รบั                    

การคุ้มครอง
และพิทักษ์
สิทธสิตร ี          

การมีสวัสดิภาพ   
หรอื

สวัสดิการ                
ที่ดีขึ้นของ
การพัฒนา 
อยา่งน้อย                
1 ใน 4 ข้อ 

คุณภาพชวีติ
ของผู้เข้ารว่ม
โครงการ

แสดงผลลัพธ ์                    
ถึงครอบครวั

สมาชกิ
กองทุน
พัฒนา

บทบาทสตร ี
มีจ านวน
โครงการ                     
ที่มีการ

ด าเนินการ
เมื่อปี 2563 

แสดง
คุณภาพชวีติ
ที่ดีและผ่าน

เกณฑ์                  
การประเมิน
ที่ก าหนด 
อยา่งน้อย                
2 ใน 4 ข้อ 
ได้รอ้ยละ 80 
ของโครงการ
ทั้งหมด 

คุณภาพชวีติ
ของผู้เข้ารว่ม
โครงการ
แสดง

ผลลัพธถึ์ง
ครอบครวั
สมาชกิ
กองทุน
พัฒนา

บทบาทสตร ี      
มีจ านวน
โครงการ                     
ที่มีการ

ด าเนินการ
เมื่อปี 2563 

แสดง
คุณภาพชวีติ
ที่ดีและผ่าน

เกณฑ์                  
การประเมิน   
ที่ก าหนด 
อยา่งน้อย                
2 ใน 4 ข้อ 
ได้รอ้ยละ 90 
ของโครงการ
ทั้งหมด 

คุณภาพชวีติ
ของผู้เข้ารว่ม
โครงการ
แสดง

ผลลัพธถึ์ง
ครอบครวั
สมาชกิ
กองทุน
พัฒนา

บทบาทสตร ี      
มีจ านวน
โครงการ                     
ที่มีการ

ด าเนินการ
เมื่อปี 2563 

แสดง
คุณภาพชวีติ
ที่ดีและผ่าน

เกณฑ์                  
การประเมิน   
ที่ก าหนด 
อยา่งน้อย                
2 ใน 4 ข้อ 
ได้รอ้ยละ 
100 ของ
โครงการ
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
- สกส. มีการติดตามและประเมินผลลัพธข์องผู้เข้ารว่ม
โ ค ร ง ก า ร ท่ี ไ ด้ ร ับ ก า ร ส นั บส นุ นจ า กกอ ง ทุ น ฯ                                   
ท่ีด าเนินการในปีบัญช ี2563 ดังน้ี 
1. จัดท าฐานข้อมูลโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ท่ีด าเ นินการในปีบัญชี 2563 จ านวน 
11,098 โครงการ โดยครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด                     
คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของโครงการท้ังหมดในจงัหวัดน้ัน ๆ 
จ านวน 1,110 โครงการ 
2. สกส. ด าเนินการออกแบบเคร ือ่งมือและก าหนด
เป้าหมายในการจดัเก็บข้อมูล เพ่ือใชใ้นการติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีได้ร ับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ท่ีด าเนินการในปีบัญช ี2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ        
ตัวชีว้ัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตาม     

และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ระดับ 
5 

มีการติดตาม
ประเมิน  

ผลลัพธจ์าก               
การสนับสนุน
เงนิกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

และมี
ผลลัพธ ์                

ที่ได้จากการ
สนับสนุนเงนิ
จากกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
รอ้ยละ 60 

มีการติดตาม
ประเมิน  

ผลลัพธจ์าก               
การสนับสนุน
เงนิกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

และมี
ผลลัพธ ์                

ที่ได้จากการ
สนับสนุนเงนิ
จากกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
รอ้ยละ 70 

มีการติดตาม
ประเมิน  

ผลลัพธจ์าก               
การสนับสนุน
เงนิกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

และมี
ผลลัพธ ์                

ที่ได้จากการ
สนับสนุนเงนิ
จากกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
รอ้ยละ 80 

มีการติดตาม
ประเมิน  

ผลลัพธจ์าก               
การสนับสนุน
เงนิกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

และมี     
ผลลัพธ ์                

ที่ได้จากการ
สนับสนุนเงนิ
จากกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
รอ้ยละ 90 

มีการติดตาม
ประเมิน  

ผลลัพธจ์าก               
การสนับสนุน
เงนิกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

และมี     
ผลลัพธ ์                

ที่ได้จากการ
สนับสนุนเงนิ
จากกองทุนฯ 

ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

รอ้ยละ 100 

ได้ค่าเณฑ์วัดระดับ N/A 
- สกส. ได้จดัท าแบบประเมินผลลัพธจ์ากการสนับสนุน
เ ง ินกอง ทุนฯ  ตามวั ต ถุประสง ค์ของกอง ทุนฯ                              
ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
- การประเมินผลเชิงปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพสมาชิกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีท่ีได้รบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน                 
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในปีบัญชี 2564 
จ านวน 11,684 โครงการ โดยมีกลไกในการขับเคล่ือน 
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บ ท บ า ท ส ต ร ีร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ( อ ก ส . จ . )  แ ล ะ
กรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) จ านวน 279 คน และ
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ (อกส.อ.) จ านวน 
384 คน 
- การประเมินผลเชงิคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม (แบบมีโครงสรา้ง) เป็นจัดเก็บข้อมูล
ในพ้ืนท่ี 4 ภาค รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 
อุตรดิตถ์ เชียงราย อุดรธานี มหาสารคาม สุรนิทร์ 
สิงห์บุร ีกาญจนบุร ีกรุงเทพมหานคร ชุมพร สงขลา 
และนครศรธีรรมราช โดยมีกลไกในการขับเคล่ือน
กอง ทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีจั งหวั ดละ  15  คน 
ประกอบด้วย คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรจีังหวัด คณะท างานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล อาสาสมัคร                      
ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรหีมู่บ้าน/ชุมชน 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชีว้ัดท่ี 3.2 ระดับความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนงานเพ่ือสนับสนุนโครงการ
ส่งเสรมิอาชพี 

ระดับ 
5 

ด าเนินงาน
ตามแผนงาน
เพ่ือสนับสนุน
โครงการ

ส่งเสรมิอาชพี 
ได้รอ้ยละ 80 

ด าเนินการ 
ตามแผนงาน 
เพ่ือสนับสนุน
โครงการ

ส่งเสรมิอาชพี 
ได้รอ้ยละ 85 

 

ด าเนินการ 
ตามแผนงาน 
เพ่ือสนับสนุน
โครงการ

ส่งเสรมิอาชพี 
ได้รอ้ยละ 90 

 

ด าเนินการ 
ตามแผนงาน 
เพ่ือสนับสนุน
โครงการ

ส่งเสรมิอาชพี 
ได้รอ้ยละ 95 

 

ด าเนินการ 
ตามแผนงาน 
เพ่ือสนับสนุน
โครงการ

ส่งเสรมิอาชพี 
ได้รอ้ยละ 
100 

 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5    
 - ในปีบัญชี 2565 สกส.ได้ร ับจัดสรรเงนิอุดหนุน 
จ านวน 143,000,000 บาท   
- มีเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชีพ 
รอ้ยละ 20 ของการจดัสรรเงนิอุดหนุน 
เป็นเงนิจ านวน 28,600,000 บาท  
- สกส. ได้รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุน                
ต ามแผนกา รด า เ นิ น ง านและแผนการ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปี บัญช ี2565 และได้ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล
โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากเงนิอุดหนุน ซึ่งเป็น
โครงการส่งเสรมิอาชีพแก่สมาชิกกองทุนฯ จ านวน 
570 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 19,026,884 บาท 
รวมยอดสะสมท้ังหมด จ านวน 1,410 โครงการ                             
เป็นเงนิ 46,830,097 บาท คิดเป็น รอ้ยละ 163.74 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย  

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชีว้ัดท่ี 3.3  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการ
รบัรอง 

ระดับ 
5 

จดัท า
แผนการ
ด าเนินงาน

โดย
ก าหนดให้                 
มีนโยบาย
และแนวทาง

ปฏิบัติ
ส าหรบัการ
ด าเนินงาน             
ที่รดักุมและ
เป็นไป                   

ในแนวทาง
เดียวกัน 
ครอบคลุม
ประเด็น

ปัญหาตาม
ข้อสังเกตของ
ส านักงาน
ตรวจเงนิ
แผ่นดิน 

(สตง.) และ               
มีระบบ

สารสนเทศ           
ที่รองรบั                 

ทั้งกระบวนการ
ด าเนินงาน
ผ่านความ

เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 
 
  

ด าเนินงาน
ตามแผน              
การ

ด าเนินงาน
เพ่ือปรบัปรุง
กระบวนการ

ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้                

งบการเงนิ
ของกองทุนฯ 

ได้รบั
ตรวจสอบ

จาก
ส านักงาน 

การตรวจเงนิ
แผ่นดิน 
(สตง.)                    

ได้รอ้ยละ 80 

ด าเนินงาน
ตามแผน              
การ

ด าเนินงาน
เพ่ือปรบัปรุง
กระบวนการ

ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้                

งบการเงนิ              
ของกองทุนฯ 

ได้รบั
ตรวจสอบ

จาก
ส านักงาน 

การตรวจเงนิ
แผ่นดิน 
(สตง.)                    

ได้รอ้ยละ 90 

ด าเนินงาน               
ตามแผน              
การ                 

ด าเนินงาน             
เพ่ือปรบัปรุง
กระบวนการ             

ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้                

งบการเงนิ              
ของกองทุนฯ 

ได้รบั       
ตรวจสอบ                 

จาก                  
ส านักงาน                       

การตรวจเงนิ
แผ่นดิน              
(สตง.)                    

ได้รอ้ยละ 100 

ด าเนินงาน               
ตามแผน              
การ                 

ด าเนินงาน             
เพ่ือปรบัปรุง
กระบวนการ             

ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้                

งบการเงนิ              
ของกองทุนฯ 

ได้รบั       
ตรวจสอบ                 

จาก                  
ส านักงาน                       

การตรวจเงนิ
แผ่นดิน              
(สตง.)                    

ได้รอ้ยละ 100 
และ                   

มีระบบ
สารสนเทศ
รองรบัทั้ง
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ได้ค่าเณฑ์วัดระดับ N/A 
- สกส. ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ท้ัง 4 
กลุ่มงาน จ านวน 2 ครัง้ เพ่ือรว่มกันวเิคราะห์ และจัดท า
แผนงานการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ             
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิได้รบัการรบัรอง โดย
ก าหนดให้ มีนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุม
ประเด็นปัญหาตามข้อสังเกตุของส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดิน (สตง.) และมีระบบสารสนเทศท่ีรองรับท้ัง
กระบวนการการด าเนินงาน ตามประเด็น ดังน้ี 
1. กระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณประจ าปี 
2. กระบวนการบรหิารจดัการสัญญาโครงการ 
3. กระบวนการติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
4. กระบวนการบรหิารลูกหน้ีโครงการ 
5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบรหิารลูกหน้ี
โครงการให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
6. กระบวนการบันทึกบัญชแีละกระบวนการหลัก 
7. แนวทางปฏิบัติในการก ากับติดตามการช าระคืนเงนิ
จากผู้ยืม 
8. ระเบบบัญชกีารเงนิ (ERP) 
- สรุปแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการ
รบัรอง น าเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ ในเดือน
เมษายน 2565 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน        
ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน 
ระดับ       ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3                                                                                        

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
    1) การจดัให้มีระบบข้อรอ้งเรยีน ชอ่งทาง 

การรบัข้อรอ้งเรยีนและการจดัท า
รายงานสรุปเก่ียวกับข้อรอ้งเรยีนภายใน
องค์กรน าเสนอผู้บรหิารขององค์กร 

 
 
 
 

น้าหนัก 
(%) 
7 

มีการระบุ
ชอ่งทางรบั 
ข้อรอ้งเรยีน
และมีการ
จดัท า

รายงานสรุป
น าเสนอเป็น

รายปี 

มีการระบุ
ชอ่งทางรบั  
ข้อรอ้งเรยีน 
และเสนอ 
แนว

ทางแก้ไข 
พรอ้มทั้งมี
การจดัท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น

รายปี 

มีการระบุ
ชอ่งทางรบั 
ข้อรอ้งเรยีน
และมีการ
จดัท า

รายงานสรุป
น าเสนอเป็น 
รายไตรมาส 

มีการระบุ
ชอ่งทางรบั             
ข้อรอ้งเรยีน
และเสนอ                

แนวทางแก้ไข
พรอ้มทั้งมีการ
จดัท ารายงาน
สรุปน าเสนอ 

เป็น               
รายไตรมาส 

มีการระบุ
ชอ่งทางรบั
ข้อรอ้งเรยีน
และเสนอ
แนว

ทางแก้ไข  
พรอ้มทั้ง                 
มีการจดัท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น              
รายเดือน 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3   
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ก าหนด
ชอ่งทางการรอ้งเรยีนไว ้จ านวน 6 ชอ่งทาง ดังน้ี 
1. รอ้งเรยีนด้วยตนเอง ณ ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
2. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านเจา้หน้าท่ีผู้รบัเร ือ่งรอ้งเรยีน
รอ้งทุกข์ 
3. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทางไปรษณีย ์
4. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทางโทรสาร 
5. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ 
6. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทางระบบสารสนเทศ  
- มีการจัดท ารายงานสรุปน าเสนอของไตรมาสท่ี 1-2                    
(ตุลาคม - มีนาคม 2565)  

2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบรหิาร                     
ความเส่ียง 

    1) การจดัท า/ทบทวนคู่มือการบรหิาร              
ความเส่ียง 

น้าหนัก 
(%) 
8 

ไม่ม ี
การจดัท า/
ทบทวนคู่มือ
การบรหิาร
ความเส่ียง 

ทุนหมุนเวยีน 
อยูร่ะหว่าง
จดัท า/

ทบทวนคู่มือ
การบรหิาร
ความเส่ียง 

คู่มือการ
บรหิาร                

ความเส่ียง
ของ                      

ทุนหมุนเวยีน                  
แล้วเสรจ็ 
โดยมี

องค์ประกอบ
ที่ดี 

ของคู่มือ
ครบถ้วน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ

คู่มือ                
การบรหิาร 

ความเส่ียงผ่าน
ความเห็นชอบ

จาก
คณะกรรมการ 

บรหิาร 
ทุนหมุนเวยีน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 และ
เผยแพรคู่่มือ 
การบรหิาร 
ความเส่ียง 

ให้กับผู้บรหิาร
และพนักงาน 
ในองค์กร 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ทบทวนคู่มืการบรหิารความ
เ ส่ี ยงของทุนหมุน เ ว ียน  เสร็จ เ ร ยีบร้อยแล้ ว  โดยมี
องค์ประกอบของคู่มือการบรหิารความเส่ียงครบถ้วน และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีในการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ ครัง้ที่ 
11/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD 
MEETINGS) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และได้เผยแพร่
คู่มือการบรหิารความเส่ียงให้กับผู้บรหิาร เจา้หน้าที ่พนักงาน                        
และบุคลากรผุ้เก่ียวข้องในองค์กร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ ์
2565 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

3. การระบุความเส่ียงระดับองค์กร 
   1) การระบุความเส่ียงระดับองค์กร 

น้าหนัก 
(%) 
15 

มีการระบุ
ปัจจยัเส่ียง
ระดับองค์กร  
โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา
ระบบการ
ควบคุม
ภายในที่
เพียงพอ

ควบคู่ไปกับ
การระบุความ
เส่ียงระดับ
องค์กรมี
ความ

เชือ่มโยงกับ
เป้าหมาย
ประจ าปีของ
ทุนหมุนเวยีน
และสามารถ
แสดงถึง
ความ

เชือ่มโยง
ระหว่างปัจจยั

เส่ียงที่
เหลืออยู่ในปี
ก่อนหน้ากับ
ปีที่ประเมินได้

ชดัเจน 
 
 
 
 
 

 

ปัจจยัเส่ียง
ระดับองค์กร  

มีการ
ประเมิน

ระดับความ
รุนแรง                    
ทั้งโอกาศ
และ

ผลกระทบ
ครบทุก 

ความเส่ียง
ระดับองค์กร 

ผ่านเกณฑ์วัด 
ระดับ 2  

และการประเมิน
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบโดย
ใชฐ้านข้อมูล
ของทุน

หมุนเวยีนใน
การพิจารณา
รวมถึมีการ

จดัท าแผนภาพ
ความเส่ียงระดับ
องค์กร (Risk 

Profile)  

มีการก าหนด
แผนการบรหิาร
ความเส่ียง               

ครบทุกปัจจยั
เส่ียงระดับ
องค์กร 

ผ่านค่าเกณฑ์วัด
ระดับ 4 และ
แผนการบรหิาร
ความเส่ียง             

ครบทุกปัจจยั
เสียงระดับ
องค์กรโดยมี
การวเิคราะห์ 

Cost-Benefit 
ในแต่ละ

ทางเลือกและ
ผ่านความ

เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  

บรหิาร                     
ทุนหมุนเวยีน 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการก าหนด
แผนงานบรหิารความเส่ียงเรยีบรอ้ยแล้ว และอยู่ใน
ข้ันตอนของการด าเนินการตามแผน   



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2564 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

4. กิจกรรมการควบคุมภายใน 
    1) ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน 
        และผู้บรหิารระดับรอง มีการสอบทา

รายงานทางการเงนิและรายงาน 
        ท่ีไม่ใชท่างการเงนิ 

น้าหนัก 
(%) 
10 

ไม่มีการ               
สอบทาน
รายงาน 

มีการ                 
สอบทาน
รายงาน             

ทางการเงนิ 
หรอื 
ที่ไม่ใช่

ทางการเงนิ 
ครบทุก                 
ไตรมาส 

มีการ               
สอบทาน
รายงาน                 

ทางการเงนิ 
และ 
ที่ไม่ใช่

ทางการเงนิ 
ครบทุก               
ไตรมาส 

มีการ                 
สอบทาน
รายงาน                

ทางการเงนิ
และที่ไม่ใช่
ทางการเงนิ 
ครบทุก               

ไตรมาส และ
มีการ                

สอบทาน                
ที่มีความถ่ี
มากกว่า             

รายไตรมาส 

มีการ                 
สอบทาน
รายงาน               

ทางการเงนิ
และที่ไม่ใช่
ทางการเงนิ
ครบทุก                 

ไตรมาส และ
มีการ                 

สอบทาน 
เป็นรายเดือน  

ครบ                       
12 เดือน 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 
- สกส. ได้มีการสอบทานรายงานทางการเงนิและ
รายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงนิ โดยการรายงานผลการ
ด า เ นินงานและรายงานทางการ เ ง นิและ บัญชี                           
ให้คณะกรรมการบรหิารฯ ทราบแล้ว จ านวน 5 ครัง้ 
 
 
 
 

5. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    1) การใชส้ารสนเทศเพ่ือสนับสนุน                   

การติดตามการด าเนินกิจกรรม                           
ตามแผนการบรหิารความเส่ียง 

น้าหนัก 
(%) 
25 

ไม่สามารถ
ด าเนินงาน

ตาม                   
แผนบรหิาร
ความเส่ียงได้ 

ด าเนินงาน
ตาม                  

แผนบรหิาร
ความเส่ียง  
ได้มากกวา่ 
รอ้ยละ 50  
ของแผน 

ด าเนินงาน 
ตาม                 

แผนบรหิาร
ความเส่ียง  
ได้ครบถ้วน
ครบทุก

ปัจจยัเส่ียง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3  
และ                  

ความรุนแรง
ของปัจจยั
เส่ียงลดลง
ได้ตาม
เป้าหมาย                 
ที่ก าหนด              
คิดเป็น                  

รอ้ยละ 50  
ของปัจจยั
เส่ียงทั้งหมด 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3   
และระดับ
ความรุนแรง
ของปัจจยั
เส่ียงทุก

ปัจจยัเส่ียง
สามารถ
ลดลงได้ 
ตาม

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 
- สกส. อยู่ในช่วงของการด าเนินงานตามแผนการ
บรหิารความเส่ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

ข้อ 6. การติดตามและประเมินผล 
         1) การประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ 

น้าหนัก 
(%) 
2 

ไม่มีการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน 

- มีการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน  
แต่ไม่

ครบถ้วน 
ตามภารกิจ 
ของทุน

หมุนเวยีน 

- มีการ
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน  

ครบถ้วนตาม
ภารกิจ 
ของทุน

หมุนเวยีน 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 
- สกส. อยู่ในชว่งของการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน          

        2) การส่งรายงานการประเมิน                        
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ 

2 ไม่ส่งรายงาน
การ

ประเมินผลฯ 
ส่งรายงาน

การ
ประเมินผลฯ 
ล่าชา้กว่า

ก าหนดเวลา 

- - - ส่งรายงาน
การ

ประเมินผลฯ
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
(ภายใน                
30 วัน) 
นับต้ังแต่                
ส้ินปีบัญช ี

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 
- สกส. ยังไม่มีการส่งผลประเมินผล 

        3) การสอบทานการประเมินผล                    
การควบคุมภายในของ                      
ผู้ตรวจสอบภายใน 

น้าหนัก 
(%) 
1 

ไม่มีการ              
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายใน                

ของผู้ตรวจ
สอบภายใน 

- มีการ                 
สอบทาน 
การ

ประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของ                
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การระเมินผล 
การควบคุม
ภายในของ           
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และ               
มีแนวทาง                 

ในการปรบัปรุง  
เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การด าเนินการ 

ตาม
ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจ
สอบภายใน 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 
- สกส. ยังอยู่ในช่วงการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน  ระดับ 5      ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3              
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

น้าหนัก 
(%) 
45 

ทุนหมุนเวยีน 
ไม่ได้รบั                  

การตรวจสอบ
จาก 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน                   

ส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวยีน
ได้รบั                  
การ

ตรวจสอบ
จาก 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน              

ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 
และได้รบั
รายงานผล

การ
ตรวจสอบ  
และน าเสนอ
รายงานผล

การ
ตรวจสอบ 

ต่อ
คณะกรรมการ

บรหิาร                   
ทุนหมุนเวยีน
รบัทราบ 

- ทุนหมุนเวยีน
ได้รบั                    

การตรวจสอบ
จาก 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ส่วนราชการ          
ต้นสังกัด และ
ได้รบัรายงาน

ผลการ
ตรวจสอบ  
และน าเสนอ
รายงาน ผล
การตรวจสอบ 

ต่อ
คณะกรรมการ

บรหิาร                   
ทุนหมุนเวยีน 
และคณะ
กรรมการฯ  
ได้มอบ
นโยบาย 

การปฏิบัติงาน 
ของทุน
หมุนเวยีน 

ที่สอดคล้องกับ
รายงานผล 

การตรวจสอบ 
 
 
 

 

- ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 
 - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รบัการ
ตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชน เสร็จเรยีบร้อย จ านวน 3 เร ื่อง 
ประกอบด้วย  
1) การจดัซือ้จดัจา้ง  
2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม)  
3) การใชร้ถราชการ และการประเมินระบบควบคุม
ภายใน และได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ และ               
ประชุมปิดตรวจในวันท่ี 5 เมษายน 2565  
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุป                        
ผลการตรวจสอบ เ พ่ือรายงานต่อท่ีประ ชุม
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าเดือนเมษายน 2565 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2. การประชุมปิดการตรวจสอบ น้าหนัก 
(%) 
15 

ไม่ได้รบั                     
การตรวจสอบ/ 
ไม่มีการประชุม 

ปิด                        
การตรวจสอบ/ 

 

มีการประชุม 
ปิด                     

การตรวจสอบ
แต่ไม่ครบ     
ทุกเร ือ่ง/ครัง้

ที่ได้รบั                 
การตรวจสอบ 

ผู้บรหิาร                 
ทุนหมุนเวยีน

เข้ารว่ม
ประชุม                 
ปิด                     

การตรวจสอบ
กับผู้ตรวจ
สอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/

ครัง้ 
ที่ได้รบั                 

การตรวจสอบ 

ผู้บรหิาร                  
ทุนหมุนเวยีน

เข้ารว่ม
ประชุมปิด
การตรวจสอบ
กับผู้ตรวจ
สอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/
ครัง้ที่ได้รบั
การตรวจสอบ  
และก าหนด
แนวทาง              
การแก้ไข   

การปฏิบติังาน
ตาม

ข้อเสนอแนะ
ได้อยา่ง

ชดัเจนแต่ไม่
ครบทุก

ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บรหิารทุน
หมุนเวยีนเข้า
รว่มประชุม 
ปิดการ

ตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ
ภายในครบทุก
เร ือ่ง/ครัง้ที่
ได้รบัการ

ตรวจสอบ และ
ก าหนดแนว
ทางการแก้ไข 
การปฏิบัติงาน 

ตาม
ข้อเสนอแนะได้
อยา่งชดัเจน 

และครบถ้วน
ทุก

ข้อเสนอแนะ 

ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ร ับ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 3 เร ือ่ง 
ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) เงนิยืม
ราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม และ 3) การใช้รถราชการ 
และการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหนังสือ                          
กลุ่มตรวจสอบภายใน ท่ี มท 0411/53 ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2565 
-  ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น พัฒน า บท บ า ท ส ต ร ี                                
ได้ด าเนินการจัดประชุมปิดตรวจสอบในวันท่ี                           
5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 
กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางนวลจันทร์                            
ศร มีงคล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิ บั ติห น้า ท่ี
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เป็นประธานในการประชุม และเข้ารว่มประชุมปิด
การตรวจสอบกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชน จ านวน 3 เร ือ่ง 1 ครัง้  
-  ส า นัก ง านกอง ทุน พัฒนาบทบาทสตร ไี ด้
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชน ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี ท่ี 0416.1(อบ)/ว 0179 ลงวันท่ี                 
1 เมษายน 2565 ได้ครบถ้วนทุกข้อเสนอแนะ 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ  น้าหนัก 
(%) 
35 

ทุนหมุนเวยีน 
ไม่มีการ
ปฏิบัติงาน

ตาม
ข้อเสนอแนะ   
ที่ผู้ตรวจสอบ 

ได้ให้ไว้                   
ในรายงานผล
การตรวจสอบ 

มีการ               
ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
แต่แก้ไข               
แล้วเสรจ็ 
ชา้กว่า

ระยะเวลา          
ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติ                      
ตาม

ข้อเสนอแนะ            
แต่แก้ไขแล้ว

เสรจ็                
ชา้กว่า

ระยะเวลา                
ที่ก าหนด

และรายงาน
ผลดังกล่าว

ต่อ                 
ที่ประชุม
คณะกรรม    
การบรหิาร
ทุนหมุนเวยีน                   
เพ่ือพิจารณา 

มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ
และแก้ไข
แล้ว ได้ตาม

ระยะ            
เวลาที่
ก าหนด 

มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ
และ               

แก้ไขแล้วได้
ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดและ
รายงานผล  
ดังกล่าวต่อที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บรหิารทุน
หมุนเวยีน                    

เพ่ือพิจารณา 
 

 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 
  - ส า นัก ง านกอง ทุน พัฒนาบทบาทสตร ไี ด้
ด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน และแก้ไขแล้วเสรจ็ภายใน 45 
วันนับถัดจากวันท่ีได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ
ทันตามก าหนดเวลา 
 - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้สรุปผล 
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วเสร็จ 
จ า น วน  3  เ ร ื่ อ ง  เ พ่ื อ ร าย ง าน ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าเดือนเมษายน 2565 
 

4. การรายงานผลการบรหิารความเส่ียง                    
เพ่ือการวางแผน ตรวจสอบ  

น้าหนัก 
(%) 
5 

ไม่มีการรายงาน                  
ผลการบรหิาร               
ความเส่ียง
ให้แก่                           

ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้น

สังกัดรบัทราบ/
รายงานผลการ
บรหิารความ
เส่ียงประจ าปี
ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้น

สังกัดรบัทราบ
แต่รายงานมี
องค์ประกอบ 
ไม่ครบ 

 

- - - รายงาน                       
ผลการบรหิาร
ความเส่ียง
ประจ าปี                    

ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของ
หน่วยงาน              
ต้นสังกัด

รบัทราบและ
รายงาน                       

มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ N/A 
-  สกส .  ยั ง ไ ม่ มีการรายงานผลการบรหิาร                     
ความเส่ียงประจ าปีให้แก่ผู้ตรวจภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชนทราบ  



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2564 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การบรหิารจดัการสารสนเทศและ
ดิจทัิล  

ระดับ 5      ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3               

1. แผนปฏิบัติการดิจทัิล (ระยะยาว)  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี   

   1) มีการจดัท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจทัิล                    
      (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้อง                 

กับแผนยุทธศาสตร ์ทั้งวสัิยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตรท่ี์ส าคัญ 

น้าหนัก 
(%) 
10 
5 

 
 
 

ไม่มีการ
จดัท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติ
การดิจทิัล 
(ระยะยาว) 

 
 
 

มีการจดัท า/
ทบทวน

แผนปฏิบัติ
การดิจทิัล 

(ระยะยาว) แต่ 
ไม่สอดคล้อง 
ตามแผน
ดิจทิัลเพ่ือ
เศรษฐกิจ
และสังคม
ของประเทศ
ไทยรวมถึง
กฎหมายและ
กฎระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง
และไม่

ตอบสนอง
และ

สนับสนุน  
ต่อแผน   

ปฏิบัติการ
ระยะยาว              

ทั้งวสัิยทัศน์ 
ภารกิจ 
รวมทั้ง                   

กลยุทธข์อง 
ทุนหมุนเวยีน 

 

 
 
 

มีการจดัท า/
ทบทวน

แผนปฏิบัติ
การดิจทิัล
(ระยะยาว)              

ที่สอดคล้อง
ตามแผน
ดิจทิัลเพ่ือ
เศรษฐกิจ

และสังคมของ
ประเทศไทย
รวมถึง

กฎหมายและ
กฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  

และ
ตอบสนอง

และ
สนับสนุน    
ต่อแผน   

ปฏิบัติการ
ระยะยาว              

ทั้งวสัิยทัศน์ 
ภารกิจ 
รวมทั้ง                   

กลยุทธข์อง 
ทุนหมุนเวยีน 

 
 
 

มีการจดัท า/
ทบทวน

แผนปฏิบัติ
การดิจทัิล
(ระยะยาว)               

ท่ีสอดคล้อง
ตามแผน
ดิจทัิลเพ่ือ

เศรษฐกิจและ
สังคมของ

ประเทศไทย
รวมถึง

กฎหมายและ
กฎระเบียบ ท่ี
เก่ียวข้อง    
และ

ตอบสนอง
และสนับสนุน    

ต่อแผน   
ปฏิบัติการ
ระยะยาว              

ท้ังวสัิยทัศน์ 
ภารกิจ 
รวมท้ัง                   

กลยุทธข์อง 
ทุนหมุนเวยีน
และมีการระบุ
โครงการ               
ท่ีเก่ียวข้อง    
2 ประเด็น 

 
 
 

มีการจดัท า/
ทบทวน

แผนปฏิบัติการ
ดิจทัิล                    

(ระยะยาว)                  
ที่สอดคล้อง

ตามแผนดิจทิัล
เพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย
รวมถึง

กฎหมายและ
กฎระเบียบ               
ที่เก่ียวข้อง      

และตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน   
ปฏิบัติการ              
ระยะยาว              

ทั้งวสัิยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธข์อง 
ทุนหมุนเวยีน 
และมีการระบุ
โครงการ                 
ที่เก่ียวข้อง  
 4 ประเด็น 

 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 
- ด าเนินการประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนจดัท า/
ทบทวนแผนปฏิ บั ติการ ดิจิ ทั ล  ( ระยะยาว )                          
พ.ศ. 2566 - 2568 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                     
ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 ท่ีสอดคล้องตามแผน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ตอบสนองและสนับสนุน ต่อแผนปฏิบัติการ                
ระยะยาว ท้ังวสัิยทัศน์ ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธข์อง 
ทุนหมุนเวยีน 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

1.2) แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565                            
       มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 

น้าหนัก 
(%) 
5 

ไม่ม ี
การจดัท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มีการจดัท า
แผนปฏิบัติ
การดิจติอล
ประจ าปีทีม่ี
องค์ประกอบ
หลักที่ดี แต่
ไม่ครบถ้วน
ตามที่
ก าหนด 

มีการจดัท า
แผนปฏิบัติ
การดิจติอล
ประจ าปีทีม่ี
องค์ประกอบ
หลักที่ดี
ครบถ้วน
ตามที่
ก าหนด 

มีการจดัท า
แผนปฏิบัติ
ดิจติอล               

ประจ าปีทีม่ี
องค์ประกอบ
หลักที่ดี
ครบถ้วน 
ตามที่
ก าหนด               
และมี

องค์ประกอบ
เพ่ิมเติม 

1 ประเด็น 

มีการจดัท า
แผนปฏิบัติ               
การดิจติอล                 
ประจ าปีทีม่ี
องค์ประกอบ 
หลักที่ดี
ครบถ้วน 

ตามที่ก าหนด 
และมี

องค์ประกอบ
เพ่ิมเติม 

2 ประเด็น 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 
- ด าเนินการประชุมคณะท างานจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในวันท่ี 4 เมษายน 
2565 เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการดิจทัิล ประจ าปี
บัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

2. การบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทัิล  
    
    
    2.1 การจดัให้มีระบบการบรหิารจดัการ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ               
ของคณะกรรมการบรหิารและ/ผู้บรหิาร      
ทุนหมุนเวยีน (EIS/MIS)   

             1) ความเพียงพอของระบบการบรหิาร  
จดัการสารสนเทศท่ีสนับสนุน                
การตัดสินใจของผู้บรหิาร 
(EIS/MIS)* 

น้าหนัก 
(%) 
90 
35 

 
 

35 

 
 
 
 
 
 

มีระบบทีม่ี                     
การรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน   
แต่ข้อมูลไม่มี
ความทันกาล 
และไม่มีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวยีน 

 
 
 
 
 
 

มีระบบทีม่ี
การรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน 
ซึง่ข้อมูลมี

ความทันกาล 
แต่ไม่มีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวยีน 

 
 
 
 
 
 

มีระบบทีม่ี
การรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน  
ซึง่ข้อมูลมี

ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวยีน 

 
 
 
 
 
 

มีระบบท่ีมี 
การรายงานผล
การด าเนินงาน
ข้อมูลมีความทัน
กาล และมีการ

เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวยีน  

และระดับอ่ืนท่ี
ถ่ายทอดจาก

เป้าหมายของทุน
หมุนเวยีน  

(ฝ่าย/บุคคล) 

 
 
 
 
 
 

ระบบดังกล่าว
มีการ

ประเมินผล
ลัพธ ์และ

ผลลัพธแ์สดง
ว่าผู้บรหิารมี
การใชง้านผา่น
ระบบอยา่งเต็ม

ศักยภาพ 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3   
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีระบบ การ
บรหิารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บรหิาร (EIS)  
- มีการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บรหิาร โดย แสดงผ่านหน้าเว็บไซต์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีประกอบด้วย ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ข้อมูลการบรหิารจัดการหนี้ ข้อมูลสมาชิก 
ข้อมูลมาตรการตามประกาศ คกส. โดยระบบจะประมวลผล
ข้อมูลทุกสิ้นเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และ
น าเสนอในรูปแบบกราฟและตาราง ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ
ของผู้บรหิารเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี ซึง่การแสดงผลข้อมูลที่มีการเปรยีบเทียบ
กับเป้าหมายของกองทุนในระดับกลุ่มงาน ทั้ง 4 กลุ่ม
งาน และถ่ายทอดเป้าหมาย ให้กับทุกจงัหวัดและกทม. 
เพื่อถ่ายทอดให้กับอ าเภอและผู้รบัผิดชอบด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดต่อไป 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใชบ้รกิาร
ภายในทุนหมุนเวยีน 

      
     1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใชบ้รกิาร    

ภายในทุนหมุนเวยีน 

น้าหนัก 
(%) 
25 
25 

 
 
 

มีระบบที่
สนับสนุน             
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรอื

สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใชบ้รกิารแต่
ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใชง้าน 

 
 
 

มีระบบที่
สนับสนุน  
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรอื

สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใชบ้รกิาร
แต่ไม่ใช ่             

การสนับสนุน
ภารกิจ               
หลักของ             

ทุนหมุนเวยีน 

 
 
 

มีระบบที่
สนับสนุน 
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การฏิบัติงาน
และ/หรอื

สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใชบ้รกิาร 
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจ                
หลักของ            

ทุนหมุนเวยีน 

 
 
 

มีระบบที่
สนับสนุน 
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรอื

สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใชบ้รกิาร 
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจ              
หลักของ             

ทุนหมุนเวยีน                 
มีการก าหนด
เป้าหมาย
ของการ                
น าระบบ               
มาใชแ้ละ
ประเมิน 

ผลลัพธ ์และ
ตามป้าหมาย
โดยผลลัพธ์
แสดงว่า                 
มีผลการ
ด าเนินงาน                
ที่ดีกว่าหรอื
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 
 

มีระบบที่
สนับสนุน           
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรอื

สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใชบ้รกิาร 
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจ                 
หลักของ                  

ทุนหมุนเวยีน                 
มีการก าหนด
เป้าหมาย            
ของการ                
น าระบบ               
มาใชแ้ละ
ประเมิน 

ผลลัพธ ์และ
ตามเป้าหมาย
โดยผลลัพธ์
แสดงว่า                 
มีผลการ
ด าเนินงาน                
ที่ดีกว่าหรอื
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

อยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 
1.ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีโปรแกรม
จั ด ก า ร ท ะ เ บี ย น ลู ก ห น้ี  ( Smart Account 
Receivable Application)  ซึ่ ง เ ป็นโปรแกรม
ส าหรบัการบรหิารงานกองทุนท้ังงานด้านทะเบียน
สมาชกิ ทะเบียนลูกหน้ี ทะเบียนโครงการ การออก
เอกสารต่าง ๆ (หนังสือสัญญา Bill Payment/
หนังสือแจ้งหน้ี/หนังสือทวงหน้ี/ใบเสรจ็รบัเงนิ 
เป็นต้น) เป็นระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเพ่ิม
ประ สิทธิภาพการปฏิ บั ติงานและสนับสนุน                         
การอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บรกิารและเป็น   
การสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนภายใน                   
ทุนหมุนเวยีน และตอบสนองต่อนโยบาย
ด้านดิจทัิล รวมท้ังนโยบายต่าง ๆ ท่ีส าคัญ
ของภาครฐั 

      1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใชบ้รกิาร    
          ภายนอกทุนหมุนเวยีน 

น้าหนัก 
(%) 
30 
30 

มีระบบที่
สนับสนุน               
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรอื
สนับสนุน              
การอ านวย
ความสะดวก
ต่อผู้ใชบ้รกิาร
แต่ระบบ

ดังกล่าวไมม่ี
การใชง้าน 

มีระบบที่
สนับสนุน 
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การฏิบติังาน
และ/หรอื
สนับสนุน 
การอ านวย
ความสะดวก
ต่อใชบ้รกิาร
แต่ไม่ใช ่             

การสนับสนุน
ภารกิจ               
หลักของ               

ทุนหมุนเวยีน 

มีระบบที่
สนับสนุน 
การเพ่ิม

ประสิทธภิาพ
การฏิบติังาน
และ/หรอื
สนับสนุน 
การอ านวย
ความสะดวก
ต่อใชบ้รกิาร 
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจ          
หลักของ            

ทุนหมุนเวยีน 

มีระบบที่
สนับสนุน 
การเพ่ิม 

ประสิทธภิาพ
การฏิบติังาน
และ/หรอื
สนับสนุน    
การอ านวย
ความสะดวก
ต่อใชบ้รกิาร 
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจ            
หลักของ              

ทุนหมุนเวยีน                
มีการก าหนด
เป้าหมาย
ของการ               
น าระบบ                
มาใชแ้ละ
ประเมิน   

ผลลัพธต์าม
เป้าหมาย 
โดยผลลัพธ์
แสดงว่า                
มีผลการ
ด าเนินงาน             
ที่ดีกว่าหรอื
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรอื

สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใชบ้รกิาร 
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกิจ               
หลักของ               

ทุนหมุนเวยีน              
มีการก าหนด
เป้าหมายของ

การ               
น าระบบ                
มาใชแ้ละ
ประเมิน   

ผลลัพธต์าม
เป้าหมาย                 
โดยผลลัพธ์
แสดงว่า                
มีผลการ
ด าเนินงาน             

ในระบบดีกว่า
หรอืเเป็นไป
ตามเป้าหมาย
อยา่งต่อเน่ือง 

ได้ค่าเกณฑวั์ด ระดับ 3 
-  ส า นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีมี ระบบ
ส า ร สน เ ทศที่ ส นั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บ ร กิ า ร ภ า ย น อ ก                             
ทุนหมุนเวยีน ประกอบด้วย 1. เว็บไซต์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร  ี2.  เว็บไซต์คลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่ให้บรกิารผู้ใช้บรกิารภายนอกได้เข้าถึง
ข้อมูลและบรกิารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีน
ด้านต่าง ๆ เชน่ ข้อมูลทั่วไปของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีคุณสมบัติการเป็นสมาชิก วธิีการสมัครเป็น
สมาชิก ขั้นตอนการขอรบัการสนับสนุนเงนิกองทุน 
การประชาสัมพันธ์การด า เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรนีอกจากน้ัน ยังมีเว็บไซต์คลังข้อมูลกลุ่ม
อ าชีพของสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตร  ี 
ที่ให้บรกิารข้อมูลองค์ความรูเ้ก่ียวกับการประกอบ
อาชพีต่าง ๆ เป็นแหล่งเรยีนรูข้องสมาชกิกองทุนและ
บุคคลภายนอกที่สนใจเรยีนรูเ้ก่ียวกับอาชพีที่สามารถ
น า ไปประยุก ต์ ใช้ประกอบอาชีพของตนเองได้  
สนับสนุนภารกิจของทนุหมุนเวยีน 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

ตัวชีว้ัดท่ี 5.1  บทบาทคณะกรรมการบรหิาร                         
ทุนหมุนเวยีน  

ระดับ 5      ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 2                

1. การจัดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการ        
ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี2565 

    1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตรแ์ละ  
        เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
        จดัต้ัง และพันธกิจของทุนหมุนเวยีน 

น้าหนัก 
(%) 
30 
 15 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร                          

ทุนหมุนเวยีน 
ไม่มีการก าหนด

ทิศทาง
ยุทธศาสตร์

และเป้าประสงค์
ของทุน

หมุนเวยีน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

คณะกรรม       
การ บรหิาร
ทุนหมุนเวยีน
รบัทราบและ
เห็นชอบ
ทิศทาง             

ยุทธศาสตร์
และ

เป้าประสงค ์
ที่ผู้บรหิารทุน
หมุนเวยีน
น าเสนอ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร                 

ทุนหมุนเวยีน
พิจารณา 
ให้ความ
เห็นชอบ 
ทิศทาง

ยุทธศาสตร ์
และ

เป้าประสงค ์
ที่ผู้บรหิาร 

ทุนหมุนเวยีน
น าเสนอ 

โดยมีข้อสังเกต
และ

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
-  ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น พัฒน าบทบ า ท ส ต ร  ี                              
ได้ด าเนินการจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2566 เ ม่ือวันท่ี 1 - 4 มีนาคม 2565                    
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ในเดือนเมษายน 
2565 ให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตรแ์ละ
เป้าประสงค์ท่ีผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนน าเสนอ              
โดยมีข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่อไป 

2. การจัดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2565 ท่ีมีคุณภาพและระบุ
องค์ประกอบท่ีส าคัญครบถ้วน 

น้าหนัก 
(%) 
15 

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว 

และ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มี
องค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

แผนปฏิบัติ
การระยะ
ยาว 
หรอื

แผนปฏิบัติ
การ

ประจ าปี 
มี

องค์ประกอ
บครบถ้วน 

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว

และ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มี
องค์ประกอ
บครบถ้วน 

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว 

หรอื 
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
มีคุณภาพ
และสามารถ
น าไปใชไ้ด้

จรงิ 
ในทางปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติ
การระยะยาว 

และ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
มีคุณภาพ
และสามารถ
น าไปใช ้
ได้จรงิ 

ในทางปฏิบัติ 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 2 
-  ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น พัฒน าบทบ า ท ส ต ร  ี                               
ได้ด าเนินการจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2566 มีองค์ประกอบครบถ้วน เม่ือวันท่ี                 
1 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ                     
เขตหลักส่ี ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

2. การติดตามระบบการบรหิารจดัการท่ีส าคัญ 
แล ะผลการป ฏิ บั ติ ง านตามภาร กิ จของ                         
ทุนหมุนเวยีน               
    
 1 )  คณะกรรมการมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานท่ีส าคัญของทุนหมุนเวยีนอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ 

น้าหนัก 
(%) 
25 
25 

 
 
 

มีการ
ติดตาม               
ผลการ

ปฏิบัติงาน                 
ท่ีส าคัญ
ท้ังส้ิน               

1 ด้านเป็น               
รายไตรมาส 

 
 
 

มีการ
ติดตามผล

การ
ปฏิบัติงาน
ท่ีส าคัญ
ท้ังส้ิน 2 
ด้านเป็น
รายไตร
มาส 

 
 
 

มีการ
ติดตามผล

การ
ปฏิบัติงาน
ท่ีส าคัญ
ท้ังส้ิน 3 
ด้านเป็น
รายไตร
มาส 

 

 
 
 

มีการ
ติดตามผล

การ
ปฏิบัติงาน
ท่ีส าคัญ
ท้ังส้ิน 4 
ด้านเป็น
รายไตร
มาส 

 

 
 
 

มีการ
ติดตามผล

การ
ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญท้ังส้ิน 
5 ด้านเป็น
รายไตรมาส 

 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ ท้ังส้ิน 5 ด้าน 
ของไตรมาสท่ี 2 ประกอบด้วย 1.ด้านการเงนิ               
2. ด้านท่ีไม่ใช่การเงนิ 3. การบรหิารความเส่ียง                    
4. การบรหิารจัดการสารสนเทศ 5. การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 
- น าเสนอผลการติดตามการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวยีน แก่คณะกรรมการ                     
บรหิากองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีของไตรมาสท่ี 2 
เพ่ือทราบในเดือนเมษายน 2565  

3. การจดัให้มีระบบประเมินผลผู้บรหิาร    
     
 
1) การจดัให้มีระบบประเมินผลภายใน                        
    ทุนหมุนเวยีน             

น้าหนัก 
(%) 
25 
25 

 
 
 

มีการ
ประเมินผล
ระดับองค์กร
ท่ีเป็นระบบ 
และมี

หลักเกณฑ์
ชดัเจน 

 
 
 
- 

 
 
 
 

มีการ
ประเมินผล 
ผู้บรหิารทนุ
หมุนเวยีน  
ที่เป็นระบบ 
โดยไม่มี
หลักเกณฑ์
ชดัเจน

สอดคล้องและ
เชือ่มโยง 

กับหลักเกณฑ์
และเป้าหมาย
ระดับองค์กร 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

มีการประเมินผล
ผู้บรหิาร 

ทุนหมุนเวยีน ที่
เป็นระบบ  

โดยมีหลักเกณฑ์
ชดัเจนสอดคล้อง
และเชือ่มโยง 
กับหลักเกณฑ์
และเป้าหมาย 
ระดับองค์กร 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑวั์ด ระดับ 5 
- สกส. จัดให้มีการลงนามข้อตกลงการประเมินผล             
การด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565
จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 ระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีกับผู้อ านวยการกลุ่มทกุกลุ่ม ดังนี้ 
- ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ จ านวน 6 ตัวชีวั้ด  
- ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
   จ านวน 5 ตัวชีวั้ด 
- ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทนุ 
  จ านวน 3 ตัวชีวั้ด 
- ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย จ านวน 1 ตัวชีวั้ด 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้                    
ส่วนเสีย 

 
  1) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน  
      ถูกต้องเชือ่ถือได้ 

น้าหนัก 
(%) 
10 
10 

 
 
 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน< 
7 ประเด็น 

 
 
 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน7 
ประเด็น 

 
 
 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน8 
ประเด็น 

 
 
 

มีการ
เปิดเผย
ครบถ้วน               
9 ประเด็น 

 
 
 

มีการ
เปิดเผย 
ครบถ้วน              

10 ประเด็น 
ข้ึนไป 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีการ
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 10 ประเด็น ตามชอ่งทาง
ท่ีก าหนด เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์กองทุนฯ                        
การด าเนินงานตามนโยบายรฐั เป็นต้น 

5. ผลส าเรจ็จากการก ากับดูแลทุนหมุนเวยีน
ของคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 

 

น้าหนัก 
(%) 
10 
10 

ทุน
หมุนเวยีน 
มีคะแนน
ประเมินผล
โดยรวมต่า

กว่า 
ปีท่ีผ่านมา          
0.5 คะแนน 

ทุน
หมุนเวยีน 
มีคะแนน
ประเมินผ
ลโดยรวม
ต่ากว่า 

ปีท่ีผ่านมา          
0.25 
คะแนน 

ทุน
หมุนเวยีน 
มีคะแนน
ประเมินผ
ลโดยรวม
เท่ากับ 

ปีท่ีผ่านมา 

ทุน
หมุนเวยีน 
มีคะแนน
ประเมินผ
ลโดยรวม
มากกว่า            
ปีท่ีผ่านมา          
0.25 
คะแนน 

ทุน
หมุนเวยีน 
มีคะแนน
ประเมินผล
โดยรวม
เท่ากับ 5 
คะแนน 

หรอืมากกว่า 
ปีท่ีผ่านมา          
0.5 คะแนน 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอยู่ระหว่าง   
การติดตามผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุน
หมุนเวยีนของ คณะกรรมการบรหิารกองทุน
หมุนเวยีน ไตรมาสท่ี 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 การบรหิารจดัการทรพัยากร
บุคคล 

ระดับ 5      ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1             

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน น้าหนัก 
(%) 
30 
30 

 
 
 

มีการก าหนด
ตัวชีวั้ด                  
แต่ยังอยู่

ในชว่งทดลอง 
และยังไม่ได้ 
น ามาใชจ้รงิ 

 
 
 

ก าหนด
ตัวชีวั้ด 
ในระดับ
ผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ของทนุ
หมุนเวยีน
และใชใ้นการ
ประเมินผล 

การ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

ก าหนด
ตัวชีวั้ด 
ในระดับ
ผู้บรหิาร
ระดับสูง 
ของทนุ
หมุนเวยีน

และ
ผู้บรหิาร 
สายงาน 
และใช ้                 
ในการ

ประเมินผล 
การ

ปฏิบัติงาน 

 
 
 

การก าหนด
ตัวชีวั้ดใน
บุคลากร 
ทกุระดับ 
ของทนุ
หมุนเวยีน
และใช ้                  
ในการ

ประเมินผล 
การ

ปฏิบัติงาน 

 
 
 
• ผ่านระดับ
คะแนน 3 
หรอื 4 

• ใชป้ระโยชน์
จากผล

ประเมินใน
การพิจารณา
ผลตอบแทน/ 
เลื่อนขั้น/ 
เลื่อน

ต าแหน่ง 
ใชป้ระโยชน์
จากผล

ประเมินใน
การพัฒนา
บุคลากร 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาททสตร ี มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงานส าหรบับุคลากร                 
ทุกระดับ ดังน้ี 1. ระดับผู้บรหิารระดับสูง                     
2. ระดับผู้บรหิารสายงาน 3. ระดับปฏิบัติการ  
มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด และใช้ในการประเมินผล               
การปฏิ บั ติ งานรอบท่ี  1  ของ ปี งบประมาณ                            
พ.ศ. 2565 เรยีบรอ้ยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

2. การจดัท าและด าเนินงานตามแผนการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรพัยากร
บุคคลประจ าปี 
    1) ระดับความส าเรจ็ในการเพ่ิม
ประสิทธภิาพด้านการจดัการทรพัยากรบุคคล 
        1.1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ   
               ประจ าปีบัญช ี2565 
 

น้าหนัก 
(%) 
70 

 
 
 

35 

 

 

 

 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตาม
แผนปฏิบัติ

การฯ 
ประจ าปี

บัญช ี2564  
ได้รอ้ยละ 

80 

 

 

 

 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตาม
แผนปฏิบัติ

การฯ 
ประจ าปี
บัญช ี
2564  

ได้รอ้ยละ 
90 

 
 
 
 
 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตาม
แผนปฏิบัติ

การฯ 
ประจ าปี
บัญช ี
2564  

ได้รอ้ยละ 
100 

 
 
 
 
 
 

 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญช ี2564  
ได้รอ้ยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงาน
ตามแผนที่
ดีกว่า

เป้าหมายที่
ก าหนดไว้
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบติัการฯ 

หรอื                      
–  มีการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติ
การฯที่

ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่าง 
 ๆที่ครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจยั

แห่ง
ความส าเรจ็ 
ปัญหา/

อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญช ี2564  
ได้รอ้ยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ

ด าเนินงานตาม
แผนที่ดีกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้
ครบถ้วนทุก

แผนปฏิบัติการฯ 
หรอื 

– มีการจดัท า
รายงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ
ที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ที่ครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 

 
ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี มีการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2565 
ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา จ านวน 3 ประเด็น 
รวม 6 แผนงาน 20 โครงการ  
- อยู่ระหว่างในชว่งการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญช ี2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

1.2) การจดัท า/ทบทวนแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการฯประจ าปีบัญช ี2566 

น้าหนัก 
(%) 
35 

 

ไม่มีการ
จดัท า/
ทบทวน
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล 

(ระยะยาว)
และแผน 
ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี

บัญช ี2566 

จดัท า/
ทบทวน
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล 

(ระยะยาว)  
หรอืแผน 
ปฏิบัติการ
ฯประจ าปี
บัญช ี 
2566 
ได้แล้ว
เสรจ็

ภายในปี
บัญช ี

จดัท า/
ทบทวน
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล 

(ระยะยาว) 
และแผน 
ปฏิบัติการ
ฯประจ าปี
บัญช ี
2566  
ได้แล้ว
เสรจ็

ภายในปี
บัญช ี

จดัท า/
ทบทวน 
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล 

(ระยะยาว)  
และ

แผนปฏิบั
ติการฯ
ประจ าปี
บัญช ี
2566  
ได้แล้ว
เสรจ็

ภายในปี
บัญชแีละ
ได้รบั 
ความ

เห็นชอบ 
จาก

คณะกรรม
การ 

บรหิารทุน
หมุนเวยีน 

จดัท า/
ทบทวน 
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล (ระยะ

ยาว)  
และ

แผนปฏิบัติ
การฯประจ าปี

บัญช ี 
2566  

ได้แล้วเสรจ็
ภายใน 

ปีบัญชแีละ
ได้รบั 
ความ

เห็นชอบ 
จาก

คณะกรรมกา
ร บรหิารทุน
หมุนเวยีน 
รวมทัง้มีการ
ส่ือสารให้
ผู้บรหิาร 
และ

หน่วยงาน
ภายในทนุ
หมุนเวยีน 

 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอยู่ระหว่าง
การเตรยีมเสนอโครงการทบทวนแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญช ี2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 

ด้านท่ี 6 การด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงการคลัง 

5       

ตัวชีว้ัดท่ี 6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการ                
ใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 

                   (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุน                    
                        เทียบกับแผนการใชจ้า่ยงบ  
                         ลงทุน ประจ าปีบัญช ี2565 

 
 

น้าหนัก 
(%) 
50 

 

 
 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 12 

 

 
 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 9 

 

 
 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 6 

 
 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 3 

 
 

ใชจ้า่ยได้
ตาม 

มติ ครม. 
 

 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 
- ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 
(96.22%)  
- งบประมาณจดัสรรเป็นเงนิจ านวน 3,912,300 บาท  
- ผลการเบิกจา่ยเป็นเงนิจ านวน 3,764,419 บาท  

                  (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวม               
                        เทียบกับแผนการใชจ้า่ย                    
                        ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี  
                        2565 

น้าหนัก 
(%) 
50 

 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 12 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 9 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 6 

ใชจ้า่ยได้
น้อยกว่า  
มติ ครม.  
รอ้ยละ 3 

ใชจ้า่ยได้
ตาม 

มติ ครม. 

- ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
(52.36%)  
- งบประมาณจดัสรรเป็นเงนิจ านวน 
1,044,495,500 บาท  
- ผลการเบกิจา่ยเป็นเงนิจ านวน 
546,918,618.94 บาท 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนา 
                 ระบบการจา่ยเงนิ และการรบัเงนิ

ของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 ทนุหมุนเวยีน
ด าาเนินการ
จา่ยเงนิและ
รบัเงนิผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์                     
ไม่ครบถ้วน 
ทกุกิจกรรม  

- - - ทนุหมุนเวยีน
สามารถ         
ด าเนินการ
จา่ยเงนิและ

รบัเงนิ               
ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิก
ส์ ได้รอ้ยละ 

100                  
ของกิจกรรม                
การรบั-จา่ย 
ทัง้หมด 
(ครบถ้วน 

ทกุกิจกรรม) 

- ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 
- ในปีบัญช ี2565 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีสามารถด าเนินการต่อเน่ืองในด้านการจา่ยเงนิ
และการรับเง นิ ผ่านระบบ KTB  Corporate 
Online ได้ครบถ้วนในกิจกรรมด้านการรับ -  
การจา่ยเงนิ 
 



       ๔ .3  รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิ ารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ือ่นไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 

   ๑. เร ือ่งเดิม 
     กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

ลงวันท่ี 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้
และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 แต่เน่ืองจากขณะน้ันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหน้ีรายเดิมผิดนัดช าระหน้ีไม่สามารถมาใช้สิทธภิายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวได้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุม  
ครัง้ท่ี ๔/๒๕๖๔เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยก าหนดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีเพ่ือช าระหน้ีเป็นรายงวดให้แก่ลูกหน้ี และให้จังหวัดในฐานะ
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ี 
ท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด น้ัน 

๒. ข้อเท็จจรงิ 
 2.1 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีมติเห็นชอบให้ลดอัตรา

ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ให้แก่ลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดช าระหน้ีและยังไม่เคยใช้
สิทธติามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 2,608 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 237,638,877.71 บาท 
(สองรอ้ยสามสิบเจด็ล้านหกแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอ้ยเจด็สิบเจด็บาทเจด็สิบเอ็ดสตางค์) 

ครัง้ท่ี วันท่ีอนุมัติ จ านวนจงัหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
1 ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 12 339                 20,845,690.42  
2 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 38 617                 62,366,160.66  
3 ๒1 กันยายน ๒๕๖๔ 45 1,117               103,959,517.98  
4 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 22 100                   8,994,938.42  
5 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 13 22                   2,372,143.38  
6 ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 16 59                   7,133,299.23  
7 ๒๕ มกราคม ๒565 13 50 3,929,067.44 

/ครัง้ท่ี...  



- 2 - 

ครัง้ท่ี วันท่ีอนุมัติ จ านวนจงัหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
8 21 กุมภาพันธ ์2565 15 77 5,081,083.39 
9 29 มีนาคม 2565 28 227 22,956,976.79 

รวมท้ังส้ิน 2,608 237,638,877.71 
 2.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0416.4/ว 195 ลงวันท่ี  

18 มกราคม 2565 โดยให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีจ านวน  
2,608 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ จ านวน 237,638,877.71 บาท โดยได้รบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีแล้ว 
จ านวน 2,347 โครงการ เป็นเงนิ 212,181,757.16 บาท ยกเลิกการเข้ารว่มมาตรการ จ านวน 25 โครงการ 
เป็นเงนิ 2,700,751.04 บาท ปิดโครงการ จ านวน 21 โครงการ เป็นเงนิ 397,175.37 บาท โครงการท่ีผิดนัด
ช าระหน้ีหลังได้รบัอนุมัติ จ านวน 966 โครงการ เป็นเงนิ 89,955,633.25 บาท ได้รบัช าระคืนเงนิเป็นรายงวด
แล้วท้ังส้ิน จ านวน 1,381 โครงการ เป็นเงนิ 17,021,033.03 บาท รายละเอียดดังน้ี      
โครงการ 
ทีไ่ด้รบั 
อนุมัติ 

จ านวนเงนิทีอ่นุมัติ รายละเอียดโครงการ โครงการที่ 
ผิดนัดช าระหนี้
หลังได้รบัอนุมัติ 

จ านวนเงนิรายงวด 
ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว ปรบัโครงสรา้งหนี้ ยกเลิกเข้ารว่ม

มาตรการ 
ปิดโครงการ 

2,608 237,638,877.71 2,347 25 21 966 1,381 

จ านวนเงนิ 212,181,757.16 2,700,751.04 397,175.37 89,955,633.25 17,021,033.03 

               ๓. ข้อกฎหมาย 
    ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ.๒๕๕๙ 
    ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
    (1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุน 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    (๔) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของกองทุน 
     4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 

     เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….

 



โครงการ จํานวนเง�น จํานวนโครงการ จํานวนเง�น จํานวนเง�นรายงวด

ที�ได้รับอนุมัติ ที�ได้รับอนุมัติ ปรับโครงสร้าง จํานวนเง�น ยกเลิกเข้าร่วม จํานวนเง�น ป�ดโครงการ จํานวนเง�น ที�ผิดนัดชําระหนี� (บาท) ที�ได้รับชําระแล้ว 

(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) มาตรการ (บาท) (โครงการ) (บาท) หลังได้รับอนุมัติ (บาท)

1 กระบี� 10 931,982.39            1 100,000.00               9 831,982.39      -  - 1 100,000.00         0.00

2 กรุงเทพมหานคร 16 1,846,288.19         16 1,846,288.19         -  -  -  - 4 459,354.38         24,718.32           

3 กาญจนบุร�  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00

4 กาฬสินธุ์ 32 2,025,080.00         32 2,025,080.00         -  -  -  - 18 750,111.00         85,094.00            

5 กําแพงเพชร 12 1,229,133.00         12 1,229,133.00         -  -  -  - 3 180,130.00         143,634.00         

6 ขอนแก่น 48 4,569,974.30         46 4,327,630.30        -  -  -  - 17 1,262,487.33      383,778.00        

7 จันทบุร� 1 188,923.49            1 188,923.49            -  -  -  - 1 188,923.49         0.00

8 ฉะเชิงเทรา 5 572,220.67           4 425,736.67           -  -  -  - 1 109,209.00         68,015.63           

9 ชลบุร� 8 1,003,098.00         8 1,003,098.00         -  -  -  -  -  - 147,875.02        

10 ชัยนาท 24 1,473,388.53        24 1,473,388.53        -  -  -  - 5 239,123.00         317,780.00        

11 ชัยภูมิ 1 71,525.00              1 71,525.00              -  -  -  - 1 71,525.00           0.00

12 ชุมพร 1 143,120.21            1 143,120.21            -  -  -  - 1 143,120.21         0.00

13 ตรัง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00

14 ตราด 24 2,849,641.00         23 2,723,513.00        -  -  -  - 13 1,523,325.00      71,042.00           

15 ตาก 5 345,159.46            5 345,159.46            -  -  -  - 3 210,880.68         15,717.00           

16 นครนายก 37 4,307,199.00         22 2,534,232.00         -  -  -  - 12 1,540,018.00       98,497.00           

17 นครปฐม 2 337,301.00           2 337,301.00           -  -  -  - 1 185,141.00          9,510.00              

18 นครพนม 73 6,281,202.00         73 6,281,202.00         -  -  -  - 10 1,463,500.00       3,078,943.54      

19 นครราชสีมา 23 1,366,716.32         20 1,274,579.47        -  -  -  - 2 204,089.00         211,003.00         

20 นครศร�ธรรมราช 29 4,156,517.70        21 3,054,818.70        -  -  -  - 7 1,078,756.89      153,523.11         

21 นครสวรรค์ 87 9,535,676.25         87 9535676.25  -  -  -  - 26 3,134,922.71      703,630.21         

22 นนทบุร� 99 16,065,401.42       74 12,551,564.12       -  -  -  - 65 11,510,245.06     68,495.00            

23 นราธิวาส 1 289,314.00            1 289,314.00            -  -  -  -  -  - 0.00

24 น่าน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00

ผลตามประกาศคณะกรรมการบร�หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร� เร��อง หลักเกณฑ์ ว�ธีการ และเง��อนไขเกี�ยวกับ

การลดอัตราดอกเบี�ยเง�นกู้และอัตราดอกเบี�ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร� พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที� ๔)

ข้อมูล ณ วันที� 12 เมษายน 2565
รายละเอียดการดําเนินงาน

จังหวัดลําดับ



โครงการ จํานวนเง�น จํานวนโครงการ จํานวนเง�น จํานวนเง�นรายงวด

ที�ได้รับอนุมัติ ที�ได้รับอนุมัติ ปรับโครงสร้าง จํานวนเง�น ยกเลิกเข้าร่วม จํานวนเง�น ป�ดโครงการ จํานวนเง�น ที�ผิดนัดชําระหนี� (บาท) ที�ได้รับชําระแล้ว 

(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) มาตรการ (บาท) (โครงการ) (บาท) หลังได้รับอนุมัติ (บาท)

25 บึงกาฬ 1 42,339.00              1 42,339.00              -  -  -  -  - - 3,000.00              

26 บุร�รัมย์ 16 1,320,171.00         12 971,237.00           -  -  -  - 3 298,289.00         29,009.96            

27 ปทุมธานี  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00

28 ประจวบคีร�ขันธ์ 10 1,406,883.61         10 1,406,883.61         -  -  -  - 9 1,205,632.00      8,500.00              

29 ปราจีนบุร� 24 2,226,846.00         24 2,226,846.00         -  -  -  - 8 702,841.00         186,471.00         

30 ป�ตตานี 37 4,001,753.00         36 3,986,812.00         -  - 1 14,941.00        19 2,113,958.00      173,474.00         

31 พระนครศร�อยุธยา 42 3,392,705.81         19 1,400,003.81         -  -  -  - 12 603,332.83         28,890.00           

32 พะเยา 21 2,167,732.00        20 2,138,607.00       1 29,125.00        -  -  -  - 160,021.00         

33 พังงา 72 10,143,608.00       72 10,143,608.00       -  -  -  - 56 8,383,550.00      119,408.00          

34 พัทลุง 7 556,270.00           7 556,270.00           -  -  -  - 3 178,098.96         18,580.00           

35 พิจิตร 1 233,479.52           1 233,479.52           -  -  -  - 1 233,479.52         0.00

36 พิษณุโลก  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

37 ภูเก็ต 51 6,864,972.54         47 6,471,490.76        -  - 1 42,307.11       37 5,314,534.82      93,248.69           

38 มหาสารคาม 5 240,937.47           5 240,937.47           -  -  -  -  -  - 17,622.00           

39 มุกดาหาร 66 3,702,743.00        62 3,453,444.00        3 186,180.00     1 63,119.00        39 1,521,355.00       229,391.21         

40 ยะลา 64 10,547,862.46      51 8,687,249.46        -  -  -  -  -  - 50,480.00            

41 ยโสธร 61 3,712,071.12        51 3,235,775.12        -  -  -  - 12 815,400.27         159,045.08          

42 ระนอง 1 141,799.70           1 141,799.70           -  -  -  - 1 141,799.70         0.00

43 ระยอง 11 1,163,483.00         11 1,163,483.00         -  -  -  - 1 141,237.00         94,652.00            

44 ราชบุร� 1 106,707.00            -  -  -  -  -  -  -  - 0.00

45 ร้อยเอ็ด 268 11,521,475.00       257 11,121,497.00       -  - 1 11,777.00      30 1,385,667.00      2,223,611.39      

46 ลพบุร� 4 418,792.16           4 418,792.16           -  -  -  - 1 137,855.02         20,875.00           

47 ลําปาง 18 1,599,448.00         17 1,428,712.00        -  - 1 3,908.00          8 573,568.00         89,227.00           

48 ลําพูน 6 1,231,623.32         6 1,231,623.32         -  -  -  - 4 824,733.44         91,950.00            

49 ศร�สะเกษ 124 7,043,698.00         121 7,027,345.00        -  - 8 121,043.00      39 2,361,659.00       926,843.24         

50 สกลนคร 102 11,148,831.12       91 10,246,544.86      8 859,116.00      3 43,170.26       32 3,972,982.56      791,627.62        

51 สงขลา 47 6,573,296.00         45 6,205,403.00        2 367,893.00      -  - 12 2,357,225.00      227,615.10         

รายละเอียดการดําเนินงาน

จังหวัดลําดับ



โครงการ จํานวนเง�น จํานวนโครงการ จํานวนเง�น จํานวนเง�นรายงวด

ที�ได้รับอนุมัติ ที�ได้รับอนุมัติ ปรับโครงสร้าง จํานวนเง�น ยกเลิกเข้าร่วม จํานวนเง�น ป�ดโครงการ จํานวนเง�น ที�ผิดนัดชําระหนี� (บาท) ที�ได้รับชําระแล้ว 

(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) มาตรการ (บาท) (โครงการ) (บาท) หลังได้รับอนุมัติ (บาท)

52 สตูล 54 4,059,511.68         36 2,907,993.00         -  - 1 18,357.00       25 2,125,112.00      61,576.00           

53 สมุทรปราการ 31 4,003,965.75         28 3,570,988.13        -  -  -  - 11 1,277,065.67     161,062.69         

54 สมุทรสงคราม 64 7,681,413.47        48 5,235,605.09         -  -  -  - 29 3,017,587.00      175,246.00         

55 สมุทรสาคร 2 426,454.65            2 426,454.65           2 426,454.65       -  -  -  - 0.00

56 สระบุร� 21 1,997,262.22        19 1,665,846.82         -  -  -  - 10 852290 45,191.99            

57 สระแก้ว 52 5,458,093.00         52 5,458,093.00         -  -  -  - 19 2,079,323.00      287,352.48        

58 สิงห์บุร� 6 873,565.28           6 873,565.28           -  -  -  - 5 820,981.10         2,292.00             

59 สุพรรณบุร� 30 2,039,409.00         30 2,039,409.00         -  -  -  - 17 1,276,557.00      143,503.00         

60 สุราษฎร์ธานี 41 6,608,668.00         32 5,345,781.00         -  -  -  - 15 2,168,931.00      144,210.74         

61 สุร�นทร์ 61 1,836,915.00         60 1,779,555.00        -  - 1 15,744.00        20 587,505.00         86,317.00           

62 สุโขทัย 40 3,318,870.93        40 3,318,870.93        -  -  -  - 17 1,542,855.62      299,283.21         

63 หนองคาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00

64 หนองบัวลําภู 20 1,345,425.27         1 61,205.70              -  -  -  - 1 61,205.70           0.00

65 อํานาจเจร�ญ 191 10,647,592.00       191 10,647,592.00       -  -  -  - 109 5,705,077.00     626,124.18         

66 อุดรธานี 203 18,284,133.70      197 17,859,509.27      -  - 3 62,809.00        127 6,925,289.07      820,740.00         

67 อุตรดิตถ์ 4 348,724.00           3 294,201.00            -  -  -  - 2 177,653.00        4,861.00              

68 อุทัยธานี 4 408,626.83            3 263,147.91           -  -  - 0.00

69 อุบลราชธานี 18 1,509,037.08         18 1,509,037.08         -  -  -  -  -  - 1,508,831.08      

70 อ่างทอง 88 7,452,355.79        57 4,843,742.70        -  -  -  - 17 1,303,286.35      305,686.27         

71 เชียงราย  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00

72 เชียงใหม่ 8 880,524.00            8 880,524.00            -  -  -  -  -  - 696,085.07         

73 เพชรบุร� 6 418,309.00            6 418,309.00            -  -  -  - 1 139,072.00         15,919.00            

74 เพชรบูรณ์ 32 3,242,218.00         32 3,242,218.00         -  -  -  - 9 1,033,053.00       163,235.00         

75 เลย 14 1,813,222.65         14 1,813,222.65         -  -  -  - 11 959,234.00         25,730.00           

76 แพร่ 7 834,694.73            6 733,923.85           -  -  -  -  -  - 73,466.20           

77 แม่ฮ่องสอน 13 1,051,495.92         13 1,051,495.92         -  -  -  - 3 281,495.87         49,522.00           

2,608    237,638,877.71  2,347      212,181,757.16   25 2,700,751.04  21 397,175.37    966 89,955,633.25    17,021,033.03    

รายละเอียดการดําเนินงาน

รวมทั�งสิ�น

ลําดับ จังหวัด



ระเบียบวาระท่ี ๕ เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑ การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ท่ี 10 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 

 ๑. เร ือ่งเดิม 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ีย
เงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2563 แต่เน่ืองจากขณะน้ันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหน้ีรายเดิมผิดนัดช าระหน้ีไม่สามารถมาใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวได้ คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ในการประชุม ครั้ง ท่ี  ๔/๒๕๖๔เม่ือวันท่ี  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใช้บังคับ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ด าเนินการปรบัโครงสรา้งห น้ี 
เพ่ือช าระหน้ีเป็นรายงวดให้แก่ลูกหน้ี และให้จังหวัดในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ีท่ีมาแสดงความประสงค์ 
ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด น้ัน (เอกสารแนบ 1) 

 ๒. ข้อเท็จจรงิ 
      2.1 ลูกหน้ีท่ีประสงค์จะเข้ารว่มมาตรการ ต้องเป็นลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดช าระหน้ี

และยังไม่เคยใชสิ้ทธติามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร 
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
พ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และไม่ใชลู่กหน้ีท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินคดีในชัน้ศาล และลูกหน้ีท่ีมีค าพิพากษาในคดีแล้ว 
        2.2 มีจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้ 
และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 10 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 25 จงัหวัด รวมท้ังส้ิน 113 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 11,496,803.36 บาท 
(สิบเอ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพันแปดรอ้ยสามบาทสามสิบหกสตางค์) รายละเอียดดังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 อ่างทอง อท 0019(อกส.จ.)/
2127 

7 มีนาคม 2565 6     414,498.88  
 

 /ล าดับท่ี... 
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  /ล าดับท่ี... 

 

ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

2 เชยีงราย ชร 0019(อกส.จ.)/
5470 

9 มีนาคม 2565 1 139,900.00 

ชร 0019(อกส.จ.)/
7551 

1 เมษายน 2565 2 322,751.00  

3 สงขลา สข 0019.1(อกส.จ.)/
4867 

11 มีนาคม 2565 4 609,360.00  

4 พะเยา พย 0019.3/4523 14 มีนาคม 2565 3 419,640.00  
พย 0019.3/5493 30 มีนาคม 2565 6 712,318.00  

5 จนัทบุร ี จบ 0019/2959 16 มีนาคม 2565 1 133,708.39  
6 น่าน ด่วนท่ีสุด ที ่นน 

0019.01/4328 
17 มีนาคม 2565 2 198,960.00  

7 ภูเก็ต ภก 0019/6176 17 มีนาคม 2565 2 237,276.60  
8 ระยอง รย 0019/4973 18 มีนาคม 2565 3 470,483.00  
9 ยโสธร ยส 0019/4933 18 มีนาคม 2565 5 423,111.00  
10 แพร ่ พร 0019.4/268 21 มีนาคม 2565 4 197,118.09  
11 อุดรธานี อด 0019.1/4443 21 มีนาคม 2565 3 339,555.18  
12 สุพรรณบุร ี ด่วนท่ีสุด ที ่สพ 

0019/5535 
22 มีนาคม 2565 2 120,992.00  

13 ปัตตานี ปน 0019/6490 22 มีนาคม 2565 5 439,614.00  
ปน 0019/7682 4 เมษายน 2565 1 65,117.00  

14 นครปฐม นฐ 0019/5131 22 มีนาคม 2565 1 53,553.00  
15 อุทัยธานี อน 0019/3169 24 มีนาคม 2565 8 676,481.19  
16 ขอนแก่น ขก 0019/7639 24 มีนาคม 2565 2 261,203.94  
17 สมุทรปราการ สป 0019.1/6112 25 มีนาคม 2565 2 323,320.29  
18 นครพนม นพ 0019/3322 28 มีนาคม 2565 1 68,842.00  
19 รอ้ยเอ็ด รอ 0019(อกส.จ.)/

5487 
31 มีนาคม 2565 11 393,890.00  

20 กาญจนบุร ี กจ 0019/5589 31 มีนาคม 2565 5 288,590.19  
21 ราชบุร ี ด่วนท่ีสุด ที่ รบ 

0019/9421 
4 เมษายน 2565 14 1,746,973.00  

22 ยะลา ยล 0019.1/3576 4 เมษายน 2565 5 611,934.00  
23 สตูล สต 0019(อกส.จ.)/

2669 
5 เมษายน 2565 1 37,517.46  

24 กรุงเทพมหานคร มท 0416.3 
(อกส.กทม.)/048 

7 เมษายน 2565 5 836,985.03  
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

25 หนองบัวล าภู นภ 0019/4356 7 เมษายน 2565 8 953,110.12  
รวมท้ังส้ิน 113 11,496,803.36  

 ๓. ข้อกฎหมาย 
      ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ.๒๕๕๙ 
      ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
      (๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุน                    

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
      (๔) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

  ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
  เห็นควรมีมติเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 10 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัท่ี ๔) รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับท่ี 
 

จงัหวัด 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 อ่างทอง 6                         414,498.88  
2 เชยีงราย 3                         462,651.00  
3 สงขลา 4                         609,360.00  
4 พะเยา 9 1,131,958.00 
5 จนัทบุร ี 1                         133,708.39  
6 น่าน 2                         198,960.00  
7 ภูเก็ต 2                        237,276.60  
8 ระยอง 3                         470,483.00  
9 ยโสธร 5                         423,111.00  

10 แพร ่ 4                         197,118.09  
11 อุดรธานี 3                         339,555.18  
12 สุพรรณบุร ี 2                         120,992.00  
13 ปัตตานี 6 504,731.00 
14 นครปฐม 1                            53,553.00  
15 อุทัยธานี 8                         676,481.19  
16  ขอนแก่น 2                         261,203.94  
17 สมุทรปราการ 2                         323,320.29  

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับท่ี 
 

จงัหวัด 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

18 นครพนม 1                           68,842.00  
19 รอ้ยเอ็ด 11                         393,890.00  
20 กาญจนบุร ี 5                         288,590.19  
21 ราชบุร ี 14                     1,746,973.00  
22 ยะลา 5                         611,934.00  
23 สตูล 1                           37,517.46  
24 กรุงเทพมหานคร 5                         836,985.03  
25 หนองบัวล าภู 8                         953,110.12  

รวมท้ังส้ิน 113 11,496,803.36 
 

มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 















 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร จงัหวัด จ ำนวนเงนิ 
(บำท)

เหตุผลในกำรเสนอขอควำมเห็นชอบ เหตุผลประกอบกำรให้ควำมเห็นชอบ
ของ อกส.จ.

1 กระเปำ๋ผ้ำกระสอบ อ่ำงทอง         151,757.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
2 โครงกำรท ำนำปรงั อ่ำงทอง            24,498.92 กิจกำรขำดทนุ ลดภำระให้กับลูกหน้ี
3 ค้ำขำยย่ำนซือ่ อ่ำงทอง           27,430.00 กิจกำรขำดทนุ ลดภำระให้กับลูกหน้ี
4 ค้ำขำยขำ้วโพดสด อ่ำงทอง            30,305.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
5 แปรรูปกล้วยและสินค้ำทำงกำรเกษตรของชุมชน อ่ำงทอง         141,883.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
6 โครงกำรกลุ่มแปรรูปกล้วยหอมทอดเบรกแตก+กล้วยน้ำว้ำอบแผ่น            38,624.96 ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
7 เล้ียงปลำนิล(ต่อยอด) เชยีงรำย          139,900.00 มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
8 ขยำยธรุกิจรำ้นอำหำร สเต๊ก ป.ปลำ เชยีงรำย         192,475.00 มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
9 เล้ียงปลำนิล เชยีงรำย         130,276.00 มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี

10 กลุ่มปลูกมันส ำปะหลัง บ้ำนชำยนำ สงขลำ           78,984.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
11 กลุ่มรำ้นค้ำเบ็ดเตล็ด สงขลำ           97,488.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
12 กลุ่ม 373 ปลูกฟักทอง , แตงโม สงขลำ         187,848.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
13 กลุ่ม 373 ปลูกฟักทอง , แตงโม สงขลำ         245,040.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
14 ตัดเย็บผ้ำห่มนวม พะเยำ         139,880.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
15 กลุ่มถักโครเชต์นิตต้ิง ม.18 พะเยำ         139,880.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
16 น้ำด่ืมต ำบลแม่ลำว พะเยำ         139,880.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
17 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรแม่บ้ำนนำหนุน(กล้วยฉำบ พะเยำ         137,296.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
18 เล้ียงวัว พะเยำ           71,024.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
19 เห็ดแปรรูป พะเยำ          118,395.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
20 เกษตรผสมผสำน พะเยำ          149,203.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
21 เพำะเห็ดนำงฟ้ำสบบง พะเยำ         149,274.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
22 เล้ียงสุกร พะเยำ           87,126.00 เกิดโรคระบำด บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
23 ท ำขนมปงั-ขนมเค้ก จนัทบุร ี         133,708.39 ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
24 กลุ่มเล้ียงสุกร น่ำน           78,048.00 เกิดโรคระบำดในสุกร บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
25 กลุ่มปลูกผักออแกนิกและท ำสลัดโรคเพ่ือสุขภำพ น่ำน         120,912.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
26 โครงกำรรำ้นขำยขำ้วแกงและอำหำรตำมส่ังพรอ้มน ำชำ กำแฟ ภูเก็ต           56,374.26 วัตถุดิบรำคำสูงขึ้น ลูกหน้ีมีก ำลังในกำรช ำระหน้ีลดลง

สรุปโครงกำรทีเ่สนอขอควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำลดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีครัง้ที ่10
ตำมประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเง ือ่นไขเก่ียวกับกำรลดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัด 

กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที ่๔)
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27 โครงกำรเพ้นทผ้์ำ ภูเก็ต 180,902.34 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง ลูกหน้ีมีก ำลังในกำรช ำระหน้ีลดลง
28 โครงกำรซือ้ของเขำ้รำ้นค้ำ(ขำยของช ำ) ระยอง 150,141.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
29 โครงกำรซือ้พ่อวัวพันธุดี์ ระยอง         140,208.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
30 โครงกำรปลูกมันส ำปะหลัง ระยอง         180,134.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
31 โครงกำรจกัสำนตะกรำ้พลำสติก บ้ำนแดนสวรรค์ ยโสธร            36,448.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
32 โครงกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ ยโสธร            62,135.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
33 โครงกำรปลูกเห็ดขอนขำว ยโสธร           48,250.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
34 โครงกำรสตรที ำขนมจนี ยโสธร         189,801.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
35 โครงกำรเล้ียงโคขุน(บรำมันลูกผสม) ยโสธร           86,477.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
36 ขนมพ้ืนบ้ำนและขนมไทย แพร่           50,792.21 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
37 ผลิตภัณฑเ์พ่ือผิวหน้ำและผิวกำย เดอะเบส แพร่            60,963.43 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
38 ผลิตภัณฑก์ระเปำ้ผ้ำย่ำมขำว กระเปำ๋สตำงค์ แพร่            34,602.66 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
39 กลุ่มตัดเย็บปลอกหมอนและผ้ำปูทีน่อน แพร่           50,759.79 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
40 โครงกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ อุดรธำนี         156,804.18 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
41 ปลูกอ้อย อุดรธำนี           86,577.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
42 ปลูกอ้อย อุดรธำนี           96,174.00 กิจกำรขำดทนุ ชว่ยเหลือลูกหน้ีซึง่มีภำระหนัก
43 โครงกำรขำ้วแต๋นน้ำแตงโม 272/2556 สุพรรณบุร ี          72,273.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
44 โครงกำรท ำรบิบ้ินรอ้ยพวงมำลัย (342/58) สุพรรณบุร ี           48,719.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
45 ตัดเย็บชุดเส้ือผ้ำมุสลิมผู้หญิงและผู้ชำย ปตัตำนี            25,335.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
46 รำ้นขำวแกงและเคร ือ่งด่ืมเพ่ือสุขภำพ ปตัตำนี          119,580.00 เกิดโรคระบำด ลดภำระให้กับลูกหน้ี
47 อำหำรตำมส่ังและของช ำ ปตัตำนี           47,969.00 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
48 พัฒนำผลิตภัณฑก์ำบกล้วยเพ่ือขยำยฐำน ปตัตำนี         140,183.00 วัตถุดิบรำคำสูงขึ้น บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
49 รบัท ำกับขำ้ว ในงำนและพิธต่ีำง ๆ ปตัตำนี         106,547.00 วัตถุดิบรำคำสูงขึ้น บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
50 รองเทำ้มือสอง ปตัตำนี           65,117.00 วัตถุดิบรำคำสูงขึ้น บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
51 โครงกำรฟ้ืนฟูกำรเกษตรหลังน้ำทว่ม นครปฐม            53,553.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
52 โครงกำรเล้ียงเปด็เน้ือ อุทยัธำนี            94,945.15 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
53 โครงกำรกลุ่มสตรเีล้ียงกระบือบ้ำนหนองน้ำใส ม.7 กลุ่ม 2 อุทยัธำนี         129,983.85 ต้นทนุในกำรเล้ียงสูงขึ้น ลดภำระให้กับลูกหน้ี
54 โครงเล้ียงปลำดุกในบ่อดิน อุทยัธำนี            18,956.09 ต้นทนุในกำรเล้ียงสูงขึ้น ลดภำระให้กับลูกหน้ี
55 โครงกำรเล้ียงหมู อุทยัธำนี           15,335.76 ขำยผลผลิตได้น้อยลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
56 โครงกำรกลุ่มเล้ียงสุกรบ้ำนวังสำรกิำ อุทยัธำนี 18,224.04 ขำยผลผลิตได้น้อยลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
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57 โครงกำรกลุ่มเล้ียงสุกร อุทยัธำนี 112,052.10 กำรจำ้งงำนลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
58 โครงกำรกลุ่มทอผ้ำ ม.3 บ้ำนหินตุ้ม อุทยัธำนี 122,187.22       ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
59 โครงกำรกลุ่มเล้ียงสุกรบ่อกระโดน อุทยัธำนี 164,796.98        วัตถุดิบรำคำสูงขึ้น ลดภำระให้กับลูกหน้ี
60 ทอผ้ำไหมบ้ำนทำ่ม่วงน้อย ขอนแก่น 126,733.94        ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ชว่ยเหลือลูกหน้ี
61 กลุ่มทอผ้ำไหมมัดหม่ีบ้ำนกกโก ม.10 ขอนแก่น 134,470.00        ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ชว่ยเหลือลูกหน้ี
62 โครงกำรเล้ียงปลำนิล สมุทรปรำกำร 306,810.04        กิจกำรขำดทนุ ลดภำระให้กับลูกหน้ี
63 รำ้นม่ังมีทรพัย์ (รำ้นขำยของช ำม่ังมีทรพัย)์ สมุทรปรำกำร 16,510.25          กิจกำรขำดทนุ ลดภำระให้กับลูกหน้ี
64 โครงกำรกลุ่มจกัรสำนกระติบขำ้ว ม.5 นครพนม 68,842.00          ต้นทนุในกำรผลิตสูงขึ้น ลดภำระให้กับลูกหน้ี
65 ทอผ้ำด้วยมือ ก่ีธรรมดำ รอ้ยเอ็ด 40,045.00          ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
66 ทอผ้ำไหม รอ้ยเอ็ด 59,471.00          ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
67 ต่อยอดกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ รอ้ยเอ็ด 51,874.00          ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
68 รำ้นขำยของช ำเบ็ดเตล็ด รอ้ยเอ็ด 11,777.00 ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
69 กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้ำ รอ้ยเอ็ด 7,281.00 ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
70 เพำะเห็ด บ้ำนใหม่โพธิช์ยั รอ้ยเอ็ด 30,231.00 ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
71 ตัดเย็บหมวกลูกเสือส ำรอง รอ้ยเอ็ด 45,840.00 ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
72 กลุ่มค้ำขำยเตำเศรษฐกิจ รอ้ยเอ็ด 49,646.00 ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
73 กลุ่มส่งเสรมิอำชพี หมู่ที ่8 (อำชพีผูกผ้ำ) รอ้ยเอ็ด 22,790.00 ขำยสินค้ำได้น้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
74 เล้ียงไก่พ้ืนบ้ำน รอ้ยเอ็ด 30,137.00 ต้นทนุในกำรเล้ียงสูงขึ้น บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
75 เล้ียงสุกร รอ้ยเอ็ด 44,798.00 ต้นทนุในกำรเล้ียงสูงขึ้น บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
76 ส่งเสรมิผลิตธปูไหว้พระ กำญจนบุร ี 85,748.11 ต้องกำรผ่อนช ำระเปน็รำยเดือน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
77 ส่งเสรมิผลิตธปูไหว้พระ กำญจนบุร ี 68,250.68 ต้องกำรผ่อนช ำระเปน็รำยเดือน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
78 กลุ่มแพ็คธปู กำญจนบุร ี 75,729.24 ต้องกำรผ่อนช ำระเปน็รำยเดือน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
79 ส่งเสรมิผลิตธปูไหว้พระ กำญจนบุร ี 36,355.87 ต้องกำรผ่อนช ำระเปน็รำยเดือน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
80 ส่งเสรมิผลิตธปูไหว้พระ กำญจนบุร ี 22,506.29 ต้องกำรผ่อนช ำระเปน็รำยเดือน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
81 กลุ่มส่งเสรมิอำชพีกำรเกษตร(ปลูกสับปะรด) รำชบุร ี 153,981.00 มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
82 กลุ่มสับปะรดผลสด หมู่ที ่14 ต.บ้ำนบึง รำชบุร ี 164,178.00 มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
83 กลุ่มปลูกสับปะรดผลสด ม.8 ต.บ้ำนบึง รำชบุร ี 145,854.00        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
84 กลุ่มปลูกสับปะรดเพ่ือขำยโรงงำนและผลสุก(บ้ำนชอ่งลำภ) ม.3 อ.บ้ำนคำ รำชบุร ี 46,440.00          มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
85 กลุ่มปลูกสับปะรดเพ่ือขำยผลสุก ม.3 อ.บ้ำนคำ รำชบุร ี 102,631.00        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
86 กลุ่มปลูกสับปะรดโรงงำน ม.9 ต.หนองพันจนัทร์ รำชบุร ี 149,882.00        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
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87 กลุ่มปลูกสับปะรด (บ้ำนทุง่หมูปล่อย) ม.9 รำชบุร ี 149,861.00        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
88 กลุ่มปลูกสับปะรด ม.5 ต ำบลหนองพันจนัทร์ รำชบุร ี 88,268.00          มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
89 กลุ่มเพำะเห็ดนำงฟ้ำภูฐำน ม.9 รำชบุร ี 94,568.00          มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
90 กลุ่มเล้ียงโคนมเพ่ิมรำยได้ ม.3 รำชบุร ี 98,791.00          มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
91 กลุ่มเล้ียงโคเน้ือขุน ม.3 รำชบุร ี 49,609.00          มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
92 กลุ่มปลูกมะเขอื ปลูกมะกรูด สตรบ้ีำนยำงคู่ ม.6 รำชบุร ี 186,895.00        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
93 กลุ่มปลูกมะกรูด ม.6 รำชบุร ี 201,889.00        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
94 กลุ่มสตรผู้ีเล้ียงกุ้ง หมู่ 4 รำชบุร ี 114,126.00        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
95 โครงกำรต่อยอดกำรให้เชำ่อุปกรณ์เคร ือ่งครวัในงำนบุญและงำนกุศล ยะลำ 72,562.00         ลูกหน้ีมีสิทธเขำ้รว่มมำตรำกำร เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
96 ตัดเย็บเส้ือผ้ำ ยะลำ 150,327.00       ลูกหน้ีมีสิทธเขำ้รว่มมำตรำกำร เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
97 ส่งเสรมิอำชพีตัดเย็บเส้ือผ้ำ ยะลำ 67,044.00          ลูกหน้ีมีสิทธเขำ้รว่มมำตรำกำร เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
98 โครงกำรตัดเย็บผ้ำคลุมผม ยะลำ 146,012.00        ลูกหน้ีมีสิทธเขำ้รว่มมำตรำกำร เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
99 โครงกำรซกั อบ รดั ยะลำ 175,989.00        ลูกหน้ีมีสิทธเขำ้รว่มมำตรำกำร เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี

100 ต่อยอดกะหยำดของช ำ สตูล 37,517.46         สถำนกำรณ์โควดิท ำให้รำยได้ไม่เพียงพอในกำรช ำระหน้ี ลูกหน้ีมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศฯ
101 กลุ่มตัดเย็บเส้ือ ฉลองกรุงโซน 1 กรุงเทพมหำนคร 203,402.59        สถำนกำรณ์โควดิรำยได้ลดน้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
102 ขำยของช ำรำ้น-คุณปรำณี กรุงเทพมหำนคร 158,100.45        สถำนกำรณ์โควดิรำยได้ลดน้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
103 เย็บกระเปำ๋อเนกประสงค์ กลุ่มรำศรธีรรม กรุงเทพมหำนคร 191,951.86        สถำนกำรณ์โควดิรำยได้ลดน้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
104 เย็บผ้ำบูติก กรุงเทพมหำนคร 151,313.56        สถำนกำรณ์โควดิรำยได้ลดน้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
105 (อบอุ่น เคเทอร ิง่) รบัจดัเล้ียงนอกสถำนที่ กรุงเทพมหำนคร 132,216.57       สถำนกำรณ์โควดิรำยได้ลดน้อยลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
106 จกัสำนกระต๊ิบขำ้ว หนองบัวล ำภู 93,799.51          ยอดขำยลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
107 สำนกระต๊ิบขำ้วด้วยคล้ำ หนองบัวล ำภู 105,583.15        ยอดขำยลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
108 สำนกระต๊ิบขำ้วด้วยคล้ำ หนองบัวล ำภู 160,911.61        ยอดขำยลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
109 สำนกระต๊ิบขำ้วด้วยคล้ำ หนองบัวล ำภู 120,623.16        ยอดขำยลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
110 สำนกระต๊ิบขำ้วด้วยคล้ำ หนองบัวล ำภู 120,623.16        ยอดขำยลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
111 เล้ียงสุกรขุน หนองบัวล ำภู 163,927.71       มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
112 เล้ียงปลำดุกในบ่อซเีมนต์ หนองบัวล ำภู 84,408.74          มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี
113 เล้ียงสุกรขุน หนองบัวล ำภู 103,233.08        มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึ้นในครวัเรอืน ลดภำระให้กับลูกหน้ี

11,496,803.36รวมทัง้ส้ิน



                        5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 
                        1. เร ือ่งเดิม 
            1.1 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 ส่วนท่ี 6 การประเมินผล 
มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  
เป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านการเงนิ การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน 
และลูกจา้ง ด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
           1.2 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ท่ี  3 .3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง พิจารณาจากระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน
เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง โดยก าหนดเกณฑ์
การประเมินผล 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดท าแผนการด าเนินงานโดยก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติส าหรบัการด าเนินงาน                     
ท่ีรดักุมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมประเด็นปัญหาตามข้อสังเกตของส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) และมีระบบสารสนเทศท่ีรองรบัท้ังกระบวนการด าเนินงานผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

2 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ
ของกองทุนฯ ได้รบัตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ได้รอ้ยละ 80 

3 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ
ของกองทุนฯ ได้รบัตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ได้รอ้ยละ 90 

4 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ
ของกองทุนฯ ได้รบัตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ได้รอ้ยละ 100 

5 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ
ของกองทุนฯ ได้รบัตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ได้รอ้ยละ 100 และมี
ระบบสารสนเทศรองรบัท้ังกระบวนการด าเนินงาน 

         โดยท่ีต้องก าหนดประเด็นปัญหาและกระบวนการในการด าเนินการตามข้อสังเกต 
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ดังน้ี  

  1. กระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณประจ าปี 
                       2. กระบวนการบรหิารจดัการสัญญาโครงการ 
                       3. กระบวนการติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
                       4. กระบวนการบรหิารลูกหน้ีโครงการ 
                       5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบรหิารลูกหน้ีโครงการให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
                       6. กระบวนการบันทึกบัญชแีละกระบวนการหลัก 
                       7. แนวทางปฏิบัติในการก ากับติดตามการช าระคืนเงนิจากผู้ยืม 
                       8. ระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) 
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         2. ข้อเท็จจรงิ 
            เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีบัญชี 2565 บรรลุค่าคะแนนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ประจ าปีบัญช ี2565 ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ได้ด าเนินการแล้วดังน้ี 
            1. รวบรวม วเิคราะห์ปัญหา ภายใต้ 8 ประเด็นปัญหา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง (เอกสาร 1) 
              2. จัดประชุมเจ้าหน้าท่ี ผู้รบัผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและเจ้าหน้าท่ีผู้ ท่ี เก่ียวข้อง  
เพ่ือชี้แจงสรา้งความเข้าใจตัวชี้วัดท่ี 3.3ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง และจัดท าแผนการด าเนินงานโดยก าหนดให้มี
นโยบายและแนวทางปฏิบัติส าหรบัการด าเนินงานท่ีรดักุมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมประเด็นปัญหา
ตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) และมีระบบสารสนเทศท่ีรองรบัท้ังกระบวนการด าเนินงาน 
จ านวน 2 ครัง้ ดังน้ี (เอกสาร 2) 
             - ครัง้ท่ี 1 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3001  
            - ครัง้ท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3003  
               3. จัดท าแผนการด าเนินงานตัวชี้วัด การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปี
บัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดท่ี 3.3  
ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ  
ได้รบัการรบัรอง จ านวน 9 กิจกรรม (เอกสาร 3) 

        3. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
            เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ แผนการด าเนินงานตัวชี้วัด การประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ 
ของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

มติท่ีประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 



ประเด็นป�ญหาและกระบวนการในการดําเนินการตามข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน (สตง.) 
ตัวชีว้ัด 3.3 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเง �นของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

กระบวนการ ประเด็นป�ญหา แนวทางปรบัปรุงกระบวนการ แผนงาน/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 
1. กระบวนการบร �หารจดัการ
งบประมาณประจาํป� 
 

ส ก ส .  ไ ม่ มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี รอง รับ
กระบวนการบร �หารจัดการงบประมาณ
ประจาํป�ท่ีเชือ่มต่อกันท้ังกระบวนการ ต้ังแต่
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํางบประมาณ
ประจําป� การติดตามการเบิกจ่าย การคืน
งบประมาณ และการควบคุม รวมถึงการ
รายงานเพ่ือให้ผู้บร �หารใช้ในการตัดสินใจ 
โดยป�จจุบันกระบวนการดังกล่าวจัดทํา 
ผ่านระบบมือและรายงานในรูปแบบของ
เอกสารกระดาษ ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้า 
และผิดพลาดได้ง่าย 

1. มีระบบสารสนเทศรองรบักระบวนการ
จดัทาํงบประมาณท้ังกระบวนการ 
2. การตรวจสอบค่าใชจ้า่ยประจาํเดือนของ
จงัหวัดกับผลการเบิกจา่ยจร �ง 
3. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
การคืนเง �นงบประมาณคงเหลือ 

1. จดัทาํแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบายในการ
ดําเนินการบร �หารจดัการ
งบประมาณประจาํป� 
2. ประชุม กํากับติดตาม ผล
การปฏิบัติงาน ในการบร �หาร
จดัการงบประมาณประจาํป� 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

2. กระบวนการบร �หารจดัการ
สัญญาโครงการ 
 

1. เน้ือหาข้อตกลงในสัญญา 1. แก้ไขเน้ือหาข้อตกลงในสัญญาให้
ถูกต้อง ชดัเจน 

1. ทบทวน แก้ไข รูปแบบและ
เน้ือหาข้อตกลงในสัญญา 
2. การประชุมชีแ้จงสรา้ง
ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการ
บร �หารจดัการสัญญาโครงการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การจดัเก็บสัญญา 
 

กลุ่มกฎหมาย 

2. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา 2. สรา้งความรูค้วามเข้าใจให้แก่เจา้หน้าท่ี
ให้ตระหนักถึงความสําคัญของสัญญา 
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและระมัดระวงัใน
การทาํสัญญาทุกครัง้ 

3. การจดัเก็บสัญญาไม่เป�นระเบียบ ไม่มีการ
สํารองข้อมูลในการจดัเก็บสําเนาเอกสาร 

1. จดัทาํทะเบียนคุมสัญญา 
2. จดัเร �ยงสัญญาตามลําดับโดยแยกเป�น
รายสัญญาและป�ท่ีทาํสัญญาให้ชดัเจน 
3. สําเนาและสแกนสัญญาและเอกสาร
สําคัญเก็บไว้ทุกครัง้ท่ีมีการทาํสัญญา 



3. กระบวนการติดตามความ
คืบหน้าของโครงการ 
 

1. ไม่มีระบบสารสนเทศท่ีรองรบักระบวนการ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการ เช่น การ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ การ
รายงานการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความคืบหน้า
ของโครงการ การทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและความคืบหน้าของโครงการใน
ภาพรวม โดยป�จจุบันกระบวนการดังกล่าว
จัดทําผ่านระบบมือและรายงานในรูปแบบ
ของเอกสารกระดาษ ซึง่ทําให้เกิดความล่าชา้
และผิดพลาดได้ง่ายท้ังน้ี  
2. สกส.กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการให้สมาชิกรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ แต่เจ้าหน้าท่ีไม่ได้กํากับให้
สมาชิกปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างสม�า
เสมอ 

1. กําหนดให้มีนโยบายในการกํากับติดตาม
การดําเนินงานของโครงการท้ังโครงการ
ใหม่และโครงการท่ีดําเนินการอยู่แล้ว 
2.  มีระบบสารสนเทศรองรับการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานของโครงการ เพ่ือให้
สามารถบันทึกผล สรุปรายงานการทํางาน
ได้อย่างต่อเน่ือง เป�นป�จจุบัน 
3.  กํ า กับติดตาม การปฏิ บั ติงานของ 
เจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ อย่างสม�าเสมอ 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใชร้องรบัการกํากับติดตาม
การดําเนินงานของโครงการ 
2 . ประชุม กํากับติดตาม ผล
การปฏิบัติงาน ในการติดตาม
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า โ ครง ก า ร  
เป�นประจาํสม�าเสมอ 
3. กําหนดรูปแบบการติดตาม 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

4. กระบวนการบร �หารลูกหน้ี
โครงการ 
 

1. กระบวนการบร �หารลูกหน้ีโครงการผ่าน
ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี  (SARA)  
ซึ่งเป�นระบบก่ึงอัตโนมัติท่ีเป�ดให้ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกเง �่อนไขการใช้งานด้วยตนเอง 
เช่น การเลือกลําดับการตัดลูกหน้ีรายตัว  
การกําหนดอัตราดอกเ บ้ีย การกําหนด
เง �่อนไขในการคํานวณดอกเบ้ียผิดนัดชําระ 
ซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละจงัหวัด 
2. ไม่มีระบบสารสนเทศท่ีรองรบักระบวนการ
บร �หารลูกหน้ีโครงการอย่างเพียงพอ เช่น 
การบันทึกต้ังหน้ีลูกหน้ีโครงการ การบันทึก
การชําระคืน การคํานวณและการบันทึก
ดอกเบ้ียและดอกเบ้ียผิดนัดชาํระ การจัดทํา
รายงานลูกหน้ีรายตัว รวมถึงระบบการแจ้ง

1. มีระบบสารสนเทศรองรบักระบวนการ
บร �หารลูกหน้ีโครงการท้ังกระบวนการ ดังน้ี 

1.1 การตัดลูกหน้ีรายตัวโดยอัตโนมัติ
ทันทีท่ีสมาชกิทาํการจา่ยชาํระคืนเง �นกู้  

1.2 การคํานวณดอกเบ้ียผิดนัดชําระ
ค้างรบัโดยอัตโนมัติ 

1.3 การเชือ่มต่อกับระบบบัญชกีารเง �น 
(ERP) เพ่ือเชือ่มต่อข้อมูลสําหรบัการบันทึก
บัญช ี
2. มีระบบสารสนเทศรองรบัการใชง้านของ
สมาชกิโครงการ ดังน้ี 

2.1 การเชื่อมต่อกับระบบ Internet 
Banking เพ่ือให้รองรบัการชําระเง �นของ
สมาชกิ 

-  พัฒนาระบบสารสนเ ทศ 
เพ่ือรองรบักระบวนการบร �หาร
ลูกหน้ี และสนับสนุนการใชง้าน
ของสมาชกิโครงการ 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์



เตือนเม่ือใกล้ครบกําหนดชําระ การแจ้ง
เตือนติดตามทวงหน้ี การส่งจดหมายแสดง
ยอดเคล่ือนไหวและยอดคงเหลือของลูกหน้ี  

2.2 การเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรม
ทะ เ บียน ลูกห น้ี  เ พ่ื อ เชื่ อม โยง ข้อ มูล 
ท่ีจําเป�นต้องส่ือสารระหว่างสกส. และ
สมาชิกเช่น การแจ้งเตือนวันครบกําหนด
ชํ า ร ะ เ ง �น ง ว ด  แ ล ะ ก า ร ส่ ง จ ด ห ม า ย
อิเ ล็กทรอนิกส์สําหรับติดตามทวงหน้ี 
ในกรณีท่ีมีการผิดนัดชาํระโดยอัตโนมัติ 

5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการบร �หารลูกหน้ีโครงการให้
เป�นไปแนวทางเดียวกัน 

1. จังหวัดมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ในการบร �หารลูกหน้ีโครงการไม่เป�นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เช่น กระบวนการอนุมัติ
การโอนเง �นจาก สกส. ไปยังโครงการ การ
บันทึกการรบัชาํระจากลูกหน้ีโครงการ การ
คํานวณและบันทึกดอกเบ้ียและดอกเบ้ียผิด
นัดชาํระ  
2. การโอนเง �นคืนจากจังหวัดมาท่ีสกส.
ส่วนกลาง โดย สกส. มีการกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ แต่เจา้หน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างสม�าเสมอ 

1.  กํ า ห น ด ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า สํ า ห รับ
กระบวนการอนุมัติแบบเสนอโครงการและ
การอนุมัติการจา่ยเง �นให้โครงการให้ชดัเจน 
และเป�นไปในทิศทางเดียวกันสําหรับ 
ทุกจงัหวัด 
2. กําหนดแนวทางให้โอนเง �นให้โครงการ
จาก สกส. ส่วนกลางเพ่ือให้ม่ันใจว่าการ
จ่ายเง �นท้ังหมดเป�นการจ่ายเง �นไปยัง
โครงการท่ีได้รบัอนุมัติและเซ็นสัญญาแล้ว
เท่าน้ัน 
3. กําหนดแนวทางให้การรบัชาํระคืนเง �นกู้
ของโครงการเง �นทุนหมุนเว �ยน และการ 
รบัชําระคืนเง �นคงเหลือของโครงการเง �น
อุดหนุนเข้าบัญชท่ีี สกส. ส่วนกลางเท่าน้ัน 
4. กําหนดแนวทางเก่ียวกับการตัดลูกหน้ี
รายตัวและการคํานวณดอกเบ้ียให้มีความ
ชดัเจนเป�นไปในแนวทางเดียวกัน 
5. กําหนดแนวทางการบร �หารจัดการหน้ี
ค้างชาํระ 
6. กําหนดแนวทางการนําส่งเง �นรบัชาํระคืน
จากโครงการเข้าเง �นฝากคลัง 

1.  ประชุม กํากับติดตาม ผล
การปฏิบัติงาน ในการบร �หาร
ลูกหน้ีโครงการให้เป�นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
2. จดัทาํแผนการบร �หารจดัการ
หน้ี 
3. ทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ในการบร �หารลูกหน้ี 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

6. กระบวนการบันทึกบัญชแีละ
กระบวนการหลัก 
 

1. การบันทึกบัญชไีม่ครบถ้วนตามหลักบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � และหลักนโยบาย
การบัญชภีาครฐั 
 

1. ชีแ้จงสรา้งความรูค้วามเข้าใจระบบบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � และระบบบัญชี
ตามหลักนโยบายการบัญชภีาครฐั ให้กับ
ผู้เก่ียวข้องทุกระดับ 

1. ประชุมชี้แจงสร้างความรู ้
ความเข้าใจระบบบัญชีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � 
 

งานการเง �นและ
บัญช ี



2. การบันทึกบัญชล่ีาชา้ ไม่เป�นป�จจุบัน 
 
 
 
3. บัญชลูีกหน้ีเง �นให้กู้ยืมไม่ถูกต้อง ขาด
ความน่าเชือ่ถือ ไม่สามารถเร �ยกดูข้อมูล
ย้อนหลังได้ 
4. กองทุนฯ ไม่มีการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญ 
5. เง �นรบัรอตรวจสอบไม่มีเอกสารหลักฐานท่ี
ถูกต้องตรงกัน 

2. ติดตาม สรุปผล รายงานความก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง 
 
 
3. พัฒนาระบบทะเบียนลูกหน้ีเง �นให้กู้ยืม
กองทุนฯ 
 
4. กําหนดหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
5. - การตรวจทาน ยืนยันยอดเง �นรบัรอ
ตรวจสอบจากจงัหวัด พรอ้มไฟล์ Excel 
ทะเบียนเง �นรบัรอตรวจสอบจาก อกส.จ. / 
อกส.กทม. ให้ถูกต้องตรงกันกับส่วนกลาง 
    - การโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทตร � 

2. - ติดตาม สรุปผล รายงาน
ผลทราบเป�นประจาํทุกเดือน 
     - พัฒนาระบบบัญชกีารเง �น 
(ERP) 
3. พัฒนาระบบโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ี 
 
4. การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญ 
5. มาตรการการโอนเง �นรบัรอ
ตรวจสอบในบัญชกีองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 

7. แนวทางปฏิบัติในการกํากับ
ติดตามการชาํระคืนเง �นจาก 
ผู้ยืม 

ป�จจุบัน สกส. ยังไม่มีการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการกํากับติดตามการใชเ้ง �นคืนจาก
ผู้กู้ เชน่ การส่งหนังสือแจง้เตือนการส่งใช้
เง �นกู้ หร �อส่งหนังสือ 

1. มีระบบสารสนเทศรองรบักระบวนการ
บร �หารจดัการลูกหน้ี 
2. กําหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารและข้อมูลการเบิกเง �นยืมก่อน
ย่ืนเร �อ่งให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
3 .  กํ าหนดให้ มีแนวทางปฏิบั ติในการ
ติดตามการใช้เง �นและการคืนเง �นสําหรบั
สัญญากู้เง �น รวมถึงการติดตามผู้ค้าง
สัญญากู้เง �น 
4. กําหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารและข้อมูลการคืนเง �นกู้ 

1.  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเ พ่ือรองรับการ
บร �หารจดัการลูกหน้ี 
2. แนวทางการติดตามการ
ชาํระคืนเง �นจากผู้กู้ (หลัก 3 ต.) 
ได้แก่ 
   - การตรวจสอบ 
   - การติดตาม 
   - การตักเตือน 
3. ทบทวนคู่มือแนวทางการ
บร �หารจดัการหน้ี 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

8. ระบบบัญชกีารเง �น (ERP) - เหมือนข้อ 6    -  



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 

ประชุมเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบจดัเก็บข้อมูลและเจา้หน้าท่ีผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
สรา้งความเข้าใจตัวชีว้ัดท่ี 3.3ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้

งบการเง �นของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง  
และจดัทาํแผนการดําเนินงานโดยกําหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรบัการดําเนินงานท่ีรดักุมและเป�นไป

ในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมประเด็นป�ญหาตามข้อสังเกตของสํานักงานตรวจเง �นแผ่นดิน (สตง.)  
และมีระบบสารสนเทศท่ีรองรบัท้ังกระบวนการดําเนินงาน จาํนวน 2 ครัง้ ดังน้ี 

 
ครัง้ท่ี 1 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3001 

 
 

 
 
 

ครัง้ท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3003 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พัฒนาระบบบัญชีการเง�น (Enterprise Resoure Planning : ERP) และ ระบบ

โปรแกรมทะเบียนลูกหนี� (Loan Management : LM)

2 พัฒนาระบบการบร�หารจัดการสัญญาโครงการ

3 พัฒนาระบบการบร�หารจัดการงบประมาณ

4 การตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและการตัดจําหน่ายหนี�สูญ

5 ปรับปรุงคู่มือการบร�หารจัดการหนี�กองทุนฯ

6 ฝ�กอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื�อให้งบการเง�นของ

กองทุนฯ ได้รับการรับรอง ให้กับเจ้าหน้าที�ผู้เกี�ยวข้อง

7 การติดตามตรวจสอบเกี�ยวกับด้านการเง�นและบัญชี และลูกหนี�เง�นให้กู้ยืมของ อกส.จ. /อกส.

กทม.
8 การกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และรายไตรมาส

9 การจัดทํารายงานการเง�นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร�ประจําป�บัญชี 2565

หมายเหตุ : 

               - กรอกรายละเอียดถึงกิจกรรม ที�คาดว่าจะดําเนินงานตามแผน หร�อเป�าหมายที�กําหนด

ลงชื�อ ............................................................ ผู้จัดทํา

         (นางณัญชยา  ชุ่มชื�น)

แผนการดําเนินงานตัวชี�วัด การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเว�ยน ประจําป�บัญชี 2565 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร� กรมการพัฒนาชุมชน

ด้านที� 3 การปฏิบัติการ ตัวชี�วัดที�  3.3 ชื�อตัวชี�วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื�อปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื�อให้งบการเง�นของกองทุนฯ ได้รับการรับรอง 

ประเด็นป�ญหาและกระบวนการในการดําเนินงานตามข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเง�นแผ่นดิน (สตง.)

ลําดับ กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

ป� 2565

แผนการดําเนินงาน
ประจาํป�บัญช ี2565



    5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน  

                   1. เร ือ่งเดิม 
         1.1 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 ส่วนท่ี 6 การประเมินผล 
มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านการเงนิ การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน 
และลูกจา้ง ด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
          1.2 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
ด้านท่ี 4 การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน ตัวชี้วัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวยีน 
ท่ีใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) พิจารณาจากระดับความส าเรจ็ในการเพ่ิมประสิทธภิาพ 
ด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 

ประเด็นยอ่ย 
ที่ใชพิ้จารณา 

น้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบภายใน 

45 ทุนหมุนเวยีนไม่ได้รบั
การตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบ                

จากผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน          
ต้นสังกัด                     

และได้รบัรายงานผล
การตรวจสอบ  

และน าเสนอรายงานผล                    
การตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการ
บรหิาร                      

ทุนหมุนเวยีนรบัทราบ 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ

ภายในของหน่วยงานต้นสังกัด 
และได้รบัรายงานผลการ
ตรวจสอบ และน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการบรหิารทุน

หมุนเวยีน และคณะกรรมการฯ  
ได้มอบนโยบายการปฏิบติังาน 
ของทุนหมุนเวยีนที่สอดคล้อง
กับรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การประชุมปิด               
การตรวจสอบ 

15 ไม่ได้รบัการ
ตรวจสอบ/ 

ไม่มีการประชุม 
ปิดการตรวจสอบ/ 

 

มีการประชุม 
ปิดการ

ตรวจสอบ 
แต่ไม่ครบ 

ทุกเร ือ่ง/ครัง้ที่
ได้รบั               

การตรวจสอบ 

ผู้บรหิาร                       
ทุนหมุนเวยีน                
เข้ารว่มประชุม              

ปิดการตรวจสอบกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ 

ที่ได้รบั                     
การตรวจสอบ  

ผู้บรหิารทนุหมุนเวยีน                
เข้ารว่มประชุมปิดการ
ตรวจสอบกับผูต้รวจ

สอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ที่
ได้รบัการตรวจสอบ  
และก าหนดแนวทาง 

การแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ตามขอ้เสนอแนะ 
ได้อย่างชดัเจน  
แต่ไม่ครบ 

ทุกข้อเสนอแนะ 

ผู้บรหิารทนุหมุนเวยีน               
เข้ารว่มประชุม 

ปิดการตรวจสอบกับผูต้รวจ
สอบภายใน 

ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ทีไ่ด้รบัการ
ตรวจสอบ และก าหนด 
แนวทางการแก้ไข 
การปฏิบัติงาน 

ตามขอ้เสนอแนะ 
ได้อย่างชดัเจน 

และครบถ้วน 
ทุกข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัติงาน
ตามขอ้เสนอแนะ 

35 ทุนหมุนเวยีน                  
ไม่มีการปฏิบติังาน
ตามขอ้เสนอแนะ    
ที่ผู้ตรวจสอบ             

ได้ให้ไวใ้นรายงานผล
การตรวจสอบ 

มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ              
แต่แก้ไข 

แล้วเสรจ็ชา้
กว่าระยะเวลา          
ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติ                    
ตามขอ้เสนอแนะ            
แต่แก้ไขแล้วเสรจ็                
ชา้กว่าระยะเวลา                

ที่ก าหนด                   
และรายงานผลดังกล่าว                       

ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิาร                         

ทุนหมุนเวยีน                   
เพ่ือพิจารณา  

มีการปฏิบัติ 
ตามขอ้เสนอแนะ    
และแก้ไขแล้วเสรจ็    
ได้ตามระยะเวลา           

ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะ                
และแก้ไขแล้วเสรจ็ได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด                    
และรายงานผลดังกล่าว                      
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรหิารทุนหมุนเวยีน                    
เพ่ือพิจารณา 

 /4. การรายงานผล... 
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ประเด็นยอ่ย 
ที่ใชพิ้จารณา 

น้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

4. การรายงาน
ผลการรหิาร                
ความเส่ียง
เพ่ือการ
วางแผน
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการรายงานผล
การบรหิาร                     
ความเส่ียงให้                   

ผู้ตรวจสอบภายใน  
ของหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดรบัทราบ/
รายงานผล                        
การบรหิาร                    

ความเส่ียงประจ าปี                            
ให้ผู้ตรวจสอบ                

ภายใน                           
ของหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดรบัทราบ                            
แต่รายงาน                            

มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบ 

- - - รายงานผลการบรหิารความ
เส่ียงประจ าปี                

ให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน                     

ต้นสังกัดรบัทราบ                
และรายงานฯ                        

มีองค์ประกอบ  ครบถ้วน 

         2. ข้อเท็จจรงิ 
         2.1 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีบัญชี 2565 บรรลุค่าคะแนนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ประจ าปีบัญช ี2565 ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีท่ี 2 
ทุนหมุนเวยีนท่ีใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ได้ด าเนินการแล้ว (เอกสาร 1) 
         2.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปผลการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด้านการเงนิ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & 
Compliance) จ านวน 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม)  
และ 3) การใช้รถราชการ และการประเมินระบบควบคุมภายในของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
(เอกสาร 2) 

        3. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
        เพ่ือโปรดพิจารณา และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวยีนท่ีสอดคล้องกับ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อ 2.2 

มติท่ีประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวยีนท่ีใชห้น่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) 
 

 
ประเด็นย่อย 
พิจารณา 

นา้หนัก 
(รอ้ยละ) 

ระดับคะแนน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
 

1. การปฏิบติังานตรวจสอบ 45 ทุนหมุนเวยีนไม่ได้รบั
การตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบั
การตรวจสอบ                
จากผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ของหน่วยงาน               
ต้นสังกัด                     

และได้รบัรายงานผล
การตรวจสอบ  

และน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการ

บรหิาร                      
ทุนหมุนเวยีนรบัทราบ 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบั
การตรวจสอบ             
จากผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ของหน่วยงาน       

ต้นสังกัด และได้รบั
รายงานผล                  

การตรวจสอบ  
และน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการ
บรหิารทุนหมุนเวยีน 
และคณะกรรมการฯ  
ได้มอบนโยบาย 
การปฏิบัติงาน 

ของทุนหมุนเวยีน 
ที่สอดคล้องกับ
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

4 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งเปิดตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีด้านการเงนิ และการปฏิบัติตามระเบียบ 
(Financial & Compliance) และก าหนดการตรวจสอบ จ านวน 
3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) เงนิยืมราชการ 
(ลูกหน้ีเงนิยืม) และ 3) การใช้รถราชการ และการประเมิน 
ระบบควบคุมภายใน ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระหวา่งวันที่ 17 มกราคม – 31 มีนาคม 2565  
2 . ก ลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมการพัฒนาชุมชน  
ได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 1 เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
และได้รายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีรบัทราบผลการตรวจสอบ ด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน 45 วัน
นับ ถั ดจ ากวั นที่ ไ ด้ ร ับ ราย งานผลการต รวจสอบ  
ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่  มท 0411/53  
ลงวันที่  28 มีนาคม 2565 (รับรายงานผลวันที่  28 
มีนาคม 2565 วันครบก าหนด 11 พฤษภาคม 2565) 
3. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการ
แล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ที่ มท 0416.1(อบ)/ว 0179 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 
ดังน้ี  

3.1 มอบหมายให้ผู้เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอและให้แล้วเสรจ็ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2565 

3.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศึกษา ท าความเข้าใจ 



 
ประเด็นย่อย 
พิจารณา 

นา้หนัก 
(รอ้ยละ) 

ระดับคะแนน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
 

ระเบี ยบ  กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง ป ฏิบั ติ งาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ และตามข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตรวจสอบภายในโดยเครง่ครดั 

3.3 มอบหมายผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ก าชับ 
ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ให้ถือปฏิบั ติ 
ตามระเบียบฯ โดยเครง่ครดั 

4. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปผล 
การรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 22565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าเดือนเมษายน 2565 และเพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ได้มอบนโยบายการปฏิบั ติ งานของทุ นหมุน เวยีน 
ที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การประชุมปิด               
การตรวจสอบ 

15 ไม่ได้รบัการ
ตรวจสอบ/ 

ไม่มีการประชุม 
ปิดการตรวจสอบ/ 

 

มีการประชุม 
ปิดการตรวจสอบ 
แต่ไม่ครบทุกเร ือ่ง/

ครัง้ที่ได้รบั               
การตรวจสอบ 

ผู้บรหิาร                       
ทุนหมุนเวยีน                
เข้ารว่มประชุม              

ปิดการตรวจสอบกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ 

ที่ได้รบั                     
การตรวจสอบ  

ผู้บรหิาร                 
ทุนหมุนเวยีน                

เข้ารว่มประชุมปิดการ
ตรวจสอบกับผูต้รวจ

สอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ที่

ได้รบั                     
การตรวจสอบ  
และก าหนด              

แนวทางการแก้ไขการ
ปฏิบติังานตาม

ข้อเสนอแนะได้อย่าง
ชดัเจน แต่ไม่ครบ                
ทุกข้อเสนอแนะ 

ผู้บรหิาร                    
ทุนหมุนเวยีน               
เข้ารว่มประชุม 

ปิดการตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบภายใน                   
ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ที่
ได้รบัการตรวจสอบ 

และก าหนด              
แนวทางการแก้ไข 
การปฏิบัติงาน 
ตามขอ้เสนอแนะ 
ได้อย่างชดัเจน 

และครบถ้วน 
ทุกข้อเสนอแนะ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งเปิดตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีด้านการเงนิ และการปฏิบัติตามระเบียบ 
(Financial & Compliance) และก าหนดการตรวจสอบ จ านวน 
3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) เงนิยืมราชการ 
(ลูกหน้ีเงนิยืม) และ 3) การใชร้ถราชการ และการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 31 มีนาคม 2565  
2 . ก ลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมการพัฒนาชุมชน  
ได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 1 เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
และได้รายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีรบัทราบผลการตรวจสอบ ด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน 45 วัน
นับถัดจากวันที่ ได้ร ับรายงานผลการตรวจสอบ ตาม
หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ มท 0411/53 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2565 (รบัรายงานผลวันที่  28 มีนาคม 
2565 วันครบก าหนด 11 พฤษภาคม 2565) 
3. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ก าหนด              



 
ประเด็นย่อย 
พิจารณา 

นา้หนัก 
(รอ้ยละ) 

ระดับคะแนน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
 

แนวทางการแก้ไขการปฏิบั ติงานตามข้อเสนอแนะ  
ครบทุกข้อเสนอแนะ ตามหนังสือส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีที่ มท 0416.1(อบ)/ว 0179 ลงวันที่ 
1 เมษายน 2565 ดังน้ี  

3.1 มอบหมายให้ผู้เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอและให้แล้วเสรจ็ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2565 

3.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศึกษา ท าความเข้าใจ 
ระเบียบ กฎหมายที่ เก่ียวข้อง ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ และตามข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตรวจสอบภายในโดยเครง่ครดั 

3.3 มอบหมายผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ก าชับ 
ก ากับ ดูแลเจา้หน้าที่ในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ โดยเครง่ครดั 

4. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จัดประชุมปิด

การต รวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

เมื่อวันอังคารที่  5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 

12.00 น. ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนา

ชุมชน โดยมี นางนวลจันทร ์ ศรมีงคล ผู้ตรวจราชการ

กรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนา

บ ท บ าท ส ต ร  ีเป็ น ป ร ะธ าน  มี ผู้ เข้ าร ่ว ม ป ระ ชุ ม

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ

เจา้หน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมจ านวน 3 คน และ

เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีรวม

จ านวน 24 คน 

 

 



 
ประเด็นย่อย 
พิจารณา 

นา้หนัก 
(รอ้ยละ) 

ระดับคะแนน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
 

3. การปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

35 ทุนหมุนเวยีน                  
ไม่มีการปฏิบติังาน
ตามขอ้เสนอแนะ    
ที่ผู้ตรวจสอบ             

ได้ให้ไวใ้นรายงานผล
การตรวจสอบ 

มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ              

แต่แก้ไขแล้วเสรจ็ 
ชา้กว่าระยะเวลา          

ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติ                      
ตามขอ้เสนอแนะ            
แต่แก้ไขแล้วเสรจ็                
ชา้กว่าระยะเวลา                

ที่ก าหนด                   
และรายงานผล

ดังกล่าว                       
ต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรหิาร                         
ทุนหมุนเวยีน                   
เพ่ือพิจารณา  

มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ และ

แก้ไขแล้วเสรจ็ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ                

และแก้ไขแล้วเสรจ็ 
ได้ตามระยะเวลา          

ที่ก าหนด                    
และรายงานผล  

ดังกล่าว                      
ต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรหิาร                        
ทุนหมุนเวยีน                    
เพ่ือพิจารณา 

4 1 . ก ลุ่ มต รวจสอบภายใน  ก รมการพัฒ นาชุมชน  
ได้รายงานผลการตรวจสอบ ให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีรบัทราบผลการตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน 45 วันนับ
ถัดจากวันที่ได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ ตามหนังสือ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่  มท 0411/53 ลงวันที่  28 
มีนาคม 2565 (รบัรายงานผลวันที่ 28 มีนาคม 2565 
วันครบก าหนด 11 พฤษภาคม 2565) 
2. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอและแก้ไขแล้วเสร็จ  พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ภายใน 45 วันนับจากวันที่
ได้ร ับรายงาน ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีที่  มท 0416.1(อบ)/ว 0179 ลงวันที่  1 
เมษายน 2565 เร ือ่ง รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
และรายงานผลต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบรหิาร                        
ทุนหมุนเวยีน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 เพ่ือโปรด
พิจารณา 

4. การรายงานผลการ
บรหิารความเส่ียง 
เพ่ือการวางแผน
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการรายงานผล 
การบรหิาร                     
ความเส่ียงให้                   

ผู้ตรวจสอบภายใน  
ของหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดรบัทราบ/
รายงานผลการบรหิาร                    
ความเส่ียงประจ าปี                            
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยงาน                  
ต้นสังกัดรบัทราบ                            
แต่รายงานมี
องค์ประกอบ 
ไม่ครบ 

- - - รายงานผลการบรหิาร
ความเส่ียงประจ าปี                
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ของหน่วยงาน                     
ต้นสังกัดรบัทราบ                
และรายงานฯ                        
มีองค์ประกอบ  

ครบถ้วน 

N/A ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินการแล้ว 
ดังน้ี 
1. ทบทวนคู่มอืการบรหิารความเส่ียง 
2. คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เห็นชอบแผนการบรหิารความเส่ียง  
3. มีการประชาสัมพันธแ์ผนการบรหิารความเส่ียงผ่าน
ชอ่งทางต่างๆ แล้ว 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบ 
ด้านการเง �น การบัญช ีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (F&C) 
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน 

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เร �อ่งท่ีตรวจสอบ : การจดัซือ้จดัจา้ง 

ลําดับ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การจดัทําแผนการจดัซือ้จดัจา้ง และประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้งโครงการ/กิจกรรมฯ 

- จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 16 โครงการ มีเพียง 1 โครงการ คือ โครงการซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก จํานวนเง �น 845,000 บาท ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยว �ธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจ  ดําเนินการจดัทาํแผนการจดัซือ้จดัจา้ง และประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง 

2. จดัทาํรา่งขอบเขตของงานหร �อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจแต่งต้ังคณะกรรมการหร �อมอบหมายบุคคลในการจดัทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ซึ่งเป�นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 21 จํานวน 9 โครงการ และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวัน
เดียวกันกับวันท่ีรายงานขอซือ้ขอจา้งซึง่เป�นการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องตามข้ันตอนการจัดซือ้จดัจา้ง จาํนวน 7 
โครงการ 

3. การจดัทาํราคากลาง 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
3.1 หน่วยรบัตรวจ แต่งต้ังหร �อมอบหมายบุคคลหร �อคณะบุคคลข้ึนจดัทาํราคากลาง 
- พบว่าไม่ได้แต่งต้ังหร �อมอบหมายบุคคลหร �อคณะบุคคลข้ึนจดัทาํราคากลาง จาํนวน 3 โครงการ 
3.2 การอ้างอิงราคาท่ีเคยซือ้หร �อจา้งครัง้หลังสุดภายในระยะเวลาสองป�งบประมาณ 
- พบว่า หน่วยรบัตรวจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง และการคํานวณราคากลางไม่ครอบคลุม
พัสดุท่ีจดัซือ้หร �อจา้ง จาํนวน 8 โครงการ 
3.3 การอ้างอิงราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
- พบว่า หน่วยรบัตรวจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง และมีบางรายการเลขท่ีใบเสนอราคา
กําหนดราคากลาง เลขท่ีเดียวกันกับใบเสนอราคาประกอบใบส่ังซื้อส่ังจ้าง แต่มีความแตกต่างกันตรงวันท่ี 
จาํนวน 4 โครงการ 

4. การจดัทาํรายงานขอซือ้ขอจา้ง 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ 
- พบว่า หน่วยรบัตรวจ จดัทาํรายงานขอซือ้ขอจา้งเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั โดยมีสาระสําคัญครบถ้วน 

5. การนํารา่งประกาศ/เอกสารเผยแพรเ่พ่ือรบัฟ�งความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ 
 - พบว่า หน่วยรบัตรวจดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยว �ธเีฉพาะเจาะจง 15 โครงการ มีเพียง 1 โครงการ คือ 
โครงการซือ้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก งบประมาณ 845,000 บาท ดําเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดย
ว �ธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ซึ่งวงเง �นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยหน่วยงานไม่ได้นํารา่ง
ประกาศเผยแพรใ่นระบบเคร �อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของหน่วยงานของรฐั เป�นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจา้งและการบร �หารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ข้อ 45 



ลําดับ รายละเอียดการตรวจสอบ 
6. การเผยแพรป่ระกาศและเอกสารประกวดราคา 

- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยว �ธเีฉพาะเจาะจง 15 โครงการ มีเพียง 1 โครงการ คือ 
โครงการซือ้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก จาํนวนเง �น 845,000 บาท ดําเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดยว �ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ซึ่งหน่วยรบัตรวจได้ดําเนินการเผยแพรป่ระกาศประกวดราคาฯ 
จาํนวน 2 ครัง้  

7. การเสนอราคาของผู้รบัจา้ง 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจดําเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดยว �ธเีฉพาะเจาะจง 15 โครงการ ซึง่หน่วยรบัตรวจเจรจาตกลง
ราคาผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง �่อนไข มีเพียง 1 โครงการ คือ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก จาํนวนเง �น 700,000 บาท ดําเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดยว �ธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) 
ซึ่งหน่วยรับตรวจดําเนินการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป�นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจา้งและการบร �หารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ข้อ 54 

8. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยว �ธเีฉพาะเจาะจง 15 โครงการ มีเพียง 1 โครงการ คือ 
โครงการซือ้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก งบประมาณ 845,000 บาท ดําเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดย
ว �ธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ท้ังน้ี ในการพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวเป�นการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบฯ ข้อ 55 

9. การอนุมัติส่ังซือ้หร �อส่ังจา้ง และประกาศผลผู้ชนะการซือ้หร �อจา้ง 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจ จดัทํารายงานผลการพิจารณาและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั เพ่ือพิจารณาอนุมัติส่ัง
จา้ง และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เป�นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบร �หารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ข้อ 59 

10. การเว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้งจาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่าหน่วยรบัตรวจได้ตามดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 16 โครงการ เป�นการจัดซื้อจัดจ้างโดยว �ธี
เฉพาะเจาะจง จาํนวน 15 โครงการ ซึง่ว �ธดัีงกล่าวหน่วยงานของรฐัจะเชญิชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามเง �่อนไขรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หร �อให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา การดําเนินการโดยว �ธน้ีีจงึไม่ต้อง
รอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ จงึสามารถลงนามในสัญญาได้ 
- พบว่าหน่วยรบัตรวจจดัซือ้จดัจา้งโดยว �ธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จาํนวน 1 โครงการ คือ การจดัซือ้
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก งบประมาณ 854,000 บาท มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จาํนวน 3 ราย โดยผู้ชนะ
การเสนอราคา คือ บร �ษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร ์จาํกัด โดย พบว่า หน่วยรบัตรวจประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ 
วันท่ี 2 มีนาคม 2564 และแจง้ผู้ชนะการเสนอราคามาทําสัญญาในวันท่ี 17 มีนาคม 2564 ซึง่วันดังกล่าวพ้น
ระยะเวลาการอุทธรณ์ 7 วันทาํการ นับแต่วันประกาศผลฯ (3- 11 มีนาคม 2564) แล้ว และไม่มีผู้อุทธรณ์ 

11. การลงนามในสัญญา/ข้อตกลง/ใบส่ังซือ้/ใบส่ังจา้ง 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้งจาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจได้ตามดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจา้งและการบร �หาร
พัสดุภาครฐั 



ลําดับ รายละเอียดการตรวจสอบ 
12. การคืนหลักประกันการเสนอราคา 

- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้งจาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า หน่วยรบัตรวจไม่มีการดําเนินการจดัซือ้จดัจา้ง หร �อวงเง �นงบประมาณค่าก่อสรา้งเกินกว่า 5,000,000 บาท 
ดังน้ัน จงึไม่ต้องมีหลักประกันการเสนอราคา 

13. การบร �หารสัญญา 
13.1 การตรวจรบัพัสดุ 
- จากการตรวจสอบเอกสารจาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ/ผู้ตรวจรบัพัสดุตามท่ีได้รบัการแต่งต้ัง ได้ดําเนินการตรวจรบัพัสดุเป�นไป
ตามเง �่อนไข ข้อกําหนดตามสัญญา/ข้อตกลง หร �อใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจ้าง และจัดทําใบตรวจรบัพัสดุเพ่ือเป�น
หลักฐานประกอบการตรวจรบั  
- พบว่า มีจาํนวน 5 โครงการ ท่ีหน่วยรบัตรวจไม่ได้นําหนังสือส่งมอบงาน/ใบแจง้หน้ี/ใบส่งมอบงาน จากผู้ขาย/
ผู้รบัจา้ง นําไปลงรบัในระบบงานสารบรรณ 
- พบว่า มีบางโครงการฯ ท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุเข้ารว่มประชุมพิจารณาตรวจรบังานไม่ครบตามคําส่ัง     
ท่ีแต่งต้ังแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุท่ีไม่มาประชุม  
13.2 การแจง้เร �ยกการปรบั   
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า ไม่มีสัญญาหร �อข้อตกลงใดท่ีเกินกําหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรบัเกิดข้ึน 
13.3 การบอกสงวนสิทธิก์ารเร �ยกค่าปรบั 
- จากการตรวจสอบเอกสารจาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่าไม่มีสัญญาหร �อข้อตกลงใดท่ีเกินกําหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรบัเกิดข้ึน 
13.4 การคิดค่าปรบั 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า ไม่มีสัญญาหร �อข้อตกลงใดท่ีเกินกําหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรบัเกิดข้ึน 

14. การส่งเอกสารเบิกจา่ยเง �น 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง พบว่า เอกสารท้ัง 16 โครงการ 
- พบว่ามีการปฏิบัติเป�นไปตามข้ันตอนของการเบิกจา่ย แต่อย่างไรก็ดี พบว่า มีจาํนวน 11 โครงการ ท่ีการอนุมัติ
เบิกจา่ยเง �นมีระยะเวลาเกินห้าวันทําการนับแต่วันท่ีตรวจรบัพัสดุถูกต้องแล้ว ซึง่ไม่เป�นไปตามระเบียบฯ ข้อ 28 
วรรคท้าย  

15. การตรวจสอบความชาํรุดบกพรอ่งก่อนคืนหลักประกันสัญญา 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า มีจํานวน 3 สัญญา/โครงการ ท่ีมีการกําหนดระยะเวลารบัประกันความชํารุดบกพรอ่ง ซึ่ง ณ วันท่ี
ดําเนินการตรวจสอบท้ัง 3 สัญญา/โครงการ ข้างต้นยังไม่ครบกําหนดระยะเวลารบัประกันความชาํรุดบกพรอ่ง  

16. การคืนหลักประกันสัญญา 
- จากการตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง จาํนวน 16 โครงการ  
- พบว่า มีจํานวน 3 สัญญา/โครงการ ท่ีมีการกําหนดระยะเวลารบัประกันความชํารุดบกพรอ่ง ซึ่ง ณ วันท่ี
ดําเนินการตรวจสอบท้ัง 3 สัญญา/โครงการ ข้างต้นยังไม่ครบกําหนดระยะเวลารบัประกันความชาํรุดบกพรอ่ง 
จงึยังไม่มีการคืนหลักประกันสัญญา  

 
 



รายงานผลการตรวจสอบด้านการเง �น การบัญช ีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (F$C) 
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เร �อ่งท่ีตรวจสอบ : เง �นยืมราชการ ด้านลูกหน้ีเง �นยืม 
ประเด็นการตรวจสอบ 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
ประเด็นท่ี 1 การปฏิบัติในเร �อ่งการจา่ยเง �นยืม การอนุมัติให้ยืม การส่งใชคื้นเง �นยืม เป�นตามระเบียบแบละข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานการส่งใชเ้ง �นยืมมีความครบถ้วน ถูกต้อง  
ประเด็นท่ี 2 ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการยืมเง �น การอนุมัติ การรบัชาํระคืนเง �นยืม และการติดตามการชาํระคืนเง �นยืม รวมถึงการจดัเก็บเอกสารหลักฐาน ว่าเพียงพอ 
เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามระบบหร �อมาตรการหร �อแนวทางท่ีกําหนดไว้หร �อไม่ 

ดําเนินการสุ่มตรวจเอกสารสัญญายืมเง �น และการส่งใชเ้ง �นยืมป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (ตุลาคม 2564 – ธนัวาคม 2564) จาํนวน 6 ฉบับ ดังน้ี 
1. สัญญายืมเง �นเลขท่ี 2/2564 ลงวันท่ี 21 ธนัวาคม 2563 เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �สรา้งพลังสตร � สรา้งความสุขสรา้งรายได้สู่ชุมชน 

(จาํนวน 2 รุน่) เป�นเง �น 4,784,000 บาท 
2. สัญญายืมเง �นเลขท่ี 4/2564 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์2564 เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง สกส. ครัง้ท่ี 1/2564 จาํนวน

เง �น 13,300 บาท 
3. สัญญายืมเง �นเลขท่ี 8/2564 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการจงัหวัดนครราชสีมา เป�นเง �น 13,260 บาท 
4. สัญญายืมเง �นเลขท่ี 10/2564 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการจงัหวัดนครชยัภูมิ รอ้ยเอ็ด อุดรธานี และ

จงัหวัดหนองคาย เป�นเง �น 43,300 บาท 
5. สัญญายืมเง �นเลขท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตร � เป�นเง �น 334,250 บาท 
6. สัญญายืมเง �นเลขท่ี 3/2565 ลงวันท่ี 14 ธนัวาคม 2564 เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธภิาพในการ

บร �หารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป�นเง �น 1,419,500 บาท 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 1 การปฏิบัติในเร �อ่งการจา่ยเง �นยืม การอนุมัติให้ยืม การส่งใชคื้นเง �นยืม เป�นตามระเบียบแบละข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานการส่งใชเ้ง �นยืมมีความครบถ้วน ถูกต้อง 

เร �อ่ง ส่ิงท่ีควรจะเป�น ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
1. สัญญาการยืมเง �น 
และทะเบียนคุม
สัญญายืมเง �น  
มีความถูกต้อง
ตรงกัน 
 

สัญญายืมเง �นกับทะเบียนคุมสัญญาการยืมเง �น 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน และจดัทาํเป�น
ป�จจุบัน 

มีการจดัทาํทะเบียนคุมลูกหน้ีสัญญายืมเง �น 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึง่มีการระบุ
รายการต่าง ๆ ประกอบด้วย วัน เดือน ป� (ท่ีบันทึก
รายการ) เลขท่ีสัญญายืมเง �น ชือ่ผู้รบัเง �นยืม 
วัตถุประสงค์ท่ียืม จาํนวนเง �น วันครบกําหนดชาํระ 
รายการส่งใช ้คงค้าง และหมายเหตุ โดยเม่ือ
เปร �ยบเทียบกับสัญญายืมเง �นแล้วมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงกัน 

- 

2. ผู้ยืมเง �นเป�นผู้มี
สิทธ ิ

ผู้ยืมเง �นเป�นผู้มีสิทธ ิกล่าวคือ เป�นผู้ท่ีได้ชาํระคืนเง �น
ยืมรายเก่าเร �ยบรอ้ยแล้ว  
- กรณีเดินทางไปราชการผู้มีสิทธยืิมเง �นต้องเป�นผู้
เดินทางไปราชการตลอดเส้นทาง 
- กรณีโครงการฝ�กอบรมหร �อการจดังาน ผู้มีสิทธยืิม
เง �นต้องเป�นเจา้หน้าท่ีโครงการ  
- ห้ามมิให้ยืมเง �นรายใหม่ในเม่ือผู้ยืมมิได้ชาํระคืนเง �น
ยืมรายเก่าให้เสรจ็ส้ินไปก่อน 
* ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิจา่ยเง �น
จากคลัง การรบัเง �น การจา่ยเง �น การเก็บรกัษาเง �น 
และการนําเง �นส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 14 และข้อ 59 

มีจาํนวน 1 สัญญายืมเง �น ท่ีผู้ยืมเง �นมิใชเ่จา้หน้าท่ี
โครงการ ตามสัญญายืมเง �นเลขท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 
30 พฤศจกิายน 2565 ยืมเง �นเพ่ือใชเ้ป�นค่าใชจ้า่ย
ในการดําเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร � มีผู้ยืมเง �น จาํนวน 2 ราย คือ นายภัทราวุธ   
ปะตังถาโต นักว �เคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญ
การ และนางอรฉัตร  หาบุบผา นักว �ชาการพัสดุ  
ซึง่พบว่า นางอรฉัตร  หาบุบผา มิใชเ่จา้หน้าท่ี
โครงการ ซึง่เป�นการปฏิบัติไม่เป�นไปตามหลักเกณฑ์
และว �ธปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจา่ยเง �น การคลัง และ
การพัสดุ สําหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หร �อ
หน่วยงานท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจากส่วนกลาง 
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ผู้มีสิทธิ
ยืมเง �น ข้อ (2) กรณีการยืมเง �นเพ่ือจดักิจกรรมหร �อ
โครงการผู้มีสิทธยืิมต้องเป�นเจา้หน้าท่ีโครงการ 

1. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ข้อ 14 และข้อ 59 อย่าง
เครง่ครดั 
2. เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบควรเพ่ิมความ
ละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้มิสิทธยืิมเง �น
ก่อนดําเนินการ 
3. ผู้บังคับบัญชา ควรสอบทาน และกํากับ 
ดูแล จนท.ให้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง
เป�นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด 



3. การอนุมัติให้ยืม
เง �นเฉพาะเท่าท่ี
จาํเป�น ตามความ
เหมาะสม และ
ประหยัด 

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเง �นยืมเฉพาะเท่าท่ีจาํเป�น 
ตามความเหมาะสม ประหยัด ตามระเบียบ ข้อ 59 
การอนุมัติให้ยืมเง �นเพ่ือใชใ้นราชการให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าท่ีจาํเป�น และห้ามมิให้
อนุมัติให้ยืมเง �นรายใหม่ในเม่ือผู้ยืมมิได้ชาํระคืนเง �น
ยืมรายเก่าให้เสรจ็ส้ินไปก่อน 

การอนุมัติเง �นยืมเพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการปฏิบัติ
ราชการ มีการปฏิบัติสอดคล้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจา่ยเง �นจากคลัง  
การรบัเง �น การจา่ยเง �น การเก็บรกัษาเง �น และ 
การนําเง �นส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 59 

- 

4. การส่งใชเ้ง �นยืม เม่ือผู้ยืมส่งหลักฐานการจา่ย และ/หร �อเง �นเหลือจา่ย 
(ถ้ามี) เพ่ือส่งใชเ้ง �นยืมให้เจา้หน้าท่ีผู้รบัคืนบันทึก 
การรบัคืนในสัญญาการยืมเง �นพรอ้มท้ังพิมพ์หลักฐาน
การรบัเง �นคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
และ/หร �อออกใบรบัใบสําคัญตามแบบท่ี
กรมบัญชกีลางกําหนดไว้เป�นหลักฐาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรบัเง �น การจา่ยเง �น การเก็บ
รกัษาเง �น และการนําเง �นส่งคลัง พ.ศ. 2562 และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 66 กรณีผู้ยืมมิได้ชาํระคืนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด มีการเรง่รดั ติดตามให้ชาํระคืน 
ให้เสรจ็ส้ินโดยเรว็อย่างชา้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันท่ี
ครบกําหนด  

เม่ือผู้ยืมส่งหลักฐานการจา่ย และเง �นเหลือจา่ย 
เจา้หน้าท่ีการเง �น ได้ดําเนินการออกใบรบัใบสําคัญ 
และใบเสรจ็รบัเง �น ให้ไวเ้ป�นหลักฐาน พรอ้มท้ัง
บันทึกรายการส่งใชเ้ง �นยืมท่ีด้านหลังสัญญายืมเง �น 
รวมถึงมีการบันทึกรายการในทะเบียนคุมลูกหน้ี
ถูกต้อง ตรงกัน แต่พบจาํนวน 1 สัญญายืมเง �น คือ 
สัญญายืมเง �นเลขท่ี 2/2564 ลงวันท่ี 21 ธนัวาคม 
2563 เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �สรา้งพลังสตร � สรา้ง
ความสุขสรา้งรายได้สู่ชุมชน (จาํนวน 2 รุน่) เป�นเง �น 
4,784,000 บาท เจา้หน้าท่ีการเง �นมิได้ดําเนินการ
บันทึกรบัคืนในสัญญายืมเง �น ซึง่เป�นการปฏิบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามระเบียบฯ ข้อ 66 

1. ให้เจา้หน้าท่ีการเง �นบันทึกการรบัคืน 
ในสัญญาการยืม เลขท่ี 2/2564 ลงวันท่ี  
21 ธนัวาคม 2563 ให้เร �ยบรอ้ย 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ข้อ 66 
3. ผู้บังคับบัญชา ควรสอบทาน และกํากับ 
ดูแล จนท.ให้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง
เป�นไปตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด 

 
 

5. การเก็บรกัษา
สัญญายืมเง �นซึง่ยัง
มิได้ชาํระคืนเง �นยืม 

มีการเก็บรกัษาสัญญายืมเง �นซึง่ยังมิได้ชาํระคืนเง �น
ยืมไว้ในท่ีปลอดภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ข้อ 67 รวมถึงมีการจดัท่ีเก็บระเบียบ และสะดวก 
ต่อการค้นหา 

เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบจดัเก็บสัญญายืมเง �นซึง่ยัง
มิได้ชาํระคืนเง �นยืมไว้ในเอกสารประกอบการยืมเง �น 
เอกสารขอเบิกเง �นนอกงบประมาณ และบันทึก
รายการจา่ยชาํระเง �น และจดัทาํทะเบียนคุมสัญญา
การยืมเง �น เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสัญญายืมเง �นท่ี
ครบกําหนดชาํระ และหร �อยังมิได้ชาํระคืนเง �นยืม 

- 

6. ระยะเวลาการส่ง
หลักฐานการจา่ยและ
เง �นเหลือจา่ย (ถ้ามี) 

การส่งหลักฐานการจา่ยและเง �นเง �นเหลือจา่ย (ถ้ามี) 
ของหน่วยรบัตรวจเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 65 ดังน้ี 

การส่งหลักฐานการจา่ยและเง �นเหลือจา่ย (ถ้ามี) 
ของหน่วยรบัตรวจเป�นตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตามระเบียบฯ ข้อ 65 

- 



(1) การเดินทางไปราชการประจาํต่างสํานักงาน
หร �อกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาให้ส่งใช้
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รบัเง �น 

(2) การยืมเง �นไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชัว่คราว ให้ส่งใช้
ภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง 

(3) การยืมเง �นเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก 1) 
และ 2) ให้ส่งใชแ้ก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีกลับมาถึง 

7. ลูกหน้ีค้างชาํระ
เกินกําหนดเวลา 
และการดําเนินการ
ของหน่วยรบัตรวจ 

ไม่มีลูกหน้ีค้าชาํระเกินกําหนดเวลา โดยในกรณีท่ีผู้ยืม
มิได้ชาํระคืนเง �นยืมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
ให้ผู้อํานวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
เร �ยกให้ชดใชเ้ง �นยืมตามเง �่อนไขในสัญญาการยืมเง �น
ให้เสรจ็ส้ินไปโดยเรว็ อย่างชา้ไม่เกิน 30 วันนับแต่ 
วันครบกําหนด ตามระเบียบฯ ข้อ 68 

ไม่มีลูกหน้ีค้างชาํระเกินกําหนดเวลา - 

8. ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป�นไป
ตามระเบียบฯ 
หลักเกณฑ์ฯ ท่ี
เก่ียวข้อง ของ
เอกสารการยืมเง �น 
และใบสําคัญ/
หลักฐานการจา่ย 
การส่งใชเ้ง �นยืม 

จดัทาํเอกสารหลักฐานประกอบการยืมเง �น และ
หลักฐานการส่งใชเ้ง �นยืมครบถ้วน ถูกต้อง เป�นตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ตามหลักเกณฑ์และว �ธปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจา่ยฯ 
สําหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หร �อหน่วยงานท่ีเบิกจา่ย
งบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน  
พ.ศ. 2563 

 
 

 

1) การยืมเง �น และการส่งใชเ้ง �นยืม ตามสัญญายืม
เง �นเลขท่ี 2/2564 ลงวันท่ี 21 ธนัวาคม 2563  
เพ่ือเป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �สรา้พลังสตร � สรา้งความสุขสรา้ง
รายได้สู่ชุมชน (จาํนวน 2 รุน่) เป�นเง �น 4,784,000 

 (1) เบิกจา่ยค่าสมนาคุณว �ทยากร รุน่ท่ี 2  
การอภิปราย หัวข้อว �ชา “การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้วย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ให้กับกลุ่มอาชพีสมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �” การเบิกจา่ยค่า
สมนาคุณว �ทยาให้กับ ผศ.ดร.ธเนศ  ศิร �กิจ  
ไม่สอดคล้องกับรายชือ่ว �ทยากรตามบันทึกข้อความ

ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล พรอ้มแนบ
เอกสารหลักฐานการเชญิว �ทยากรเพ่ิมเติม 
ให้ครบถ้วน ท้ังน้ี ในการดําเนินการครัง้ต่อไป 
เจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้องควรดําเนินการ
ตรวจสอบสอบทานเอกสารให้ถูกต้องตรงกัน 
รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชร กําชบั เจา้หน้าท่ี



บาท ส่งใชเ้ป�นหลักฐานการจา่ย จาํนวน 4,581,532 
บาท และเง �นเหลือจา่ย จาํนวน 203,268 บาท  

ฯ ท่ี มม 0416.2/1930 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
2563 

ผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐาน 
ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน  
ให้ถูกต้องตรงกัน และสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจร �ง 

(2) การเบิกจา่ยค่าอาหาร และอาหารว่างและ
เคร �อ่งด่ืมของผู้เข้ารบัการอบรมในรุน่ท่ี 2 มีการ
เบิกจา่ยค่าอาหาร และอาหารว่างและเคร �อ่งด่ีม 
ของกลุ่มเป�าหมาย จาํนวน 990 คน และเจา้หน้าท่ี
โครงการ จาํนวน 30 คน รวม 1,020 คน พบว่า  
ในการลงทะเบียนผู้เข้ารบัการอบรมในวันท่ี  
25 ธนัวาคม 2563 (วันท่ี 1 ของการอบรม)  
มีผู้ลงทะเบียน จาํนวน 945 คน 
- ในกรณีเม่ือผู้จดัรบัลงทะเบียน วันท่ี 25 ธนัวาคม 
2563 เม่ือผู้จดัทราบว่าจาํนวนกลุ่มเป�าหมายท่ีเข้า
รว่มโครงการฯ ว่าไม่ครบตามจาํนวนแล้ว จะต้อง
แจง้ลดจาํนวนอาหารและอาหารว่างและเคร �อ่งด่ืม
กับทางโรงแรม เพ่ือให้การเบิกจา่ยงบประมาณ
สอดคล้องกับจาํนวนกลุ่มเป�าหมาย 
- กรณีทางโรงแรมไม่สามารถลดจาํนวนได้ในม้ือใด 
ให้เจา้หน้าท่ีจดัทาํบันทึกชีแ้จงเหตุผลพรอ้มเอกสาร
ประกอบจากโรงแรม (ถ้ามี) รายงานให้ผู้มีอํานาจ
ทราบก่อนการเบิกจา่ย 

1. ให้ชีแ้จงเหตุผลกรณีเบิกจา่ยเกินกว่า
จาํนวนกลุ่มเป�าหมายท่ีลงทะเบียนเข้ารบั 
การฝ�กอบรม รวมถึงแนบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้ผู้จดั
โครงการ 
- จดัทาํแบบตอบรบัการเข้ารบัการอบรม 
เพ่ือใชเ้ป�นหลักฐานประกอบการเบิกจา่ย  
- กรณีท่ีกลุ่มเป�าหมายไม่ครบตามท่ีแจง้ 
ในแบบตอบรบั ให้ผู้จดัแจง้ลดจาํนวนอาหาร
และอาหารว่างและเคร �อ่งด่ืมกับทางโรงแรม/
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เบิกจา่ยงบประมาณ
สอดคล้องกับจาํนวนกลุ่มเป�าหมาย  
- กรณีทางโรงแรมไม่สามารถลดจาํนวนได้ 
ให้เจา้หน้าท่ีจดัทาํบันทึกชีแ้จงเหตุผล 
พรอ้มเอกสารประกอบจากทางโรงแรม 
รายงานให้ผู้มีอํานาจทราบก่อนการเบิกจา่ย 
เพ่ือให้การใชจ้า่ยงบประมาณของทางราชการ
เป�นไปตามความจาํเป�น เหมาะสม ประหยัด 
และถูกต้องตามระเบียบ 

(3) การเบิกจา่ยค่าอาหาร ให้กับเจา้หน้าท่ีโครงการ 
ไม่เป�นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม การจดังาน และ 

1. ให้ชีแ้จงเหตุผลกรณีเบิกจา่ยค่าอาหาร
ให้กับเจา้หน้าท่ีโครงการไม่เป�นไปตาม
ระเบียบฯ ข้อ 18 หากไม่สามารถชีแ้จงได้  



การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 18  
- การจดัการฝ�กอบรมโดยจดัอาหารอาหารให้กับ
เจา้หน้าท่ีโครงการฯ เป�นบางม้ือ และมีการเบิกจา่ย
ค่าอาหารให้กับเจา้หน้าท่ีโครงการฯ รุน่ท่ี 1 และ 
รุน่ท่ี 2 จาํนวนรุน่ละ 30 คน ๆ ละ 150 บาท  
รวมเป�นเง �นท้ังส้ิน 9,000 บาท (รุน่ละ 4,500 บาท)  
โดยให้ เจา้หน้าท่ีโครงการลงลายมือชือ่รบัเง �น 
ในแบบใบสําคัญรบัเง �นค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม
บุคคลภายนอก  
โดยตามระเบียบฯ ข้อ 18 การจดัการฝ�กอบรม 
ท่ีส่วนราชการท่ีจดัการฝ�กอบรมไม่จดัอาหาร ท่ีพัก 
หร �อยานพาหนะ ท้ังหมด หร �อจดัให้บางส่วน  
ให้ส่วนราชการท่ีจดัการฝ�อบรมเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ย
ท้ังหมดหร �อส่วนท่ีขาดให้แก่บุคคลตามข้อ 10  
แต่ถ้าบุคคลตามข้อ 10 (4) หร �อ (5) เป�นบุคลากร
ของรฐัให้เบิกจา่ยจากต้นสังกัด ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ์และว �ธกีาร ท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.ก.
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น 
(1) ค่าเชา่ท่ีพัก ให้เบิกจา่ยตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ตามข้อ 16 
(2) ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ให้คํานวณเวลาเพ่ือ
เบิกจา่ยเบ้ียเล้ียงเดินทางโดยให้นับต้ังแต่เวลาท่ี
เดินทางออกจากสถานท่ีอยู่หร �อสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู่หร �อสถานท่ี
ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณี โดยให้นับ 24 
ชม. เป�น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชม. หร �อเกิน 24 ชม. 
และส่วนท่ีไม่ถึง 24 ชม. หร �อเกิน 24 ชม.  

ให้ดําเนินการนําส่งเง �นส่งคืนสํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ต่อไป ต่อไป 
ท้ังน้ี ในระหว่างการตรวจสอบกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ได้ส่งรา่งรายงานผลการตรวจสอบ
เพ่ือให้หน่วยรบัตรวจได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล หร �อทักท้วง แก้ไข ในรา่ง
รายงานผลการตรวจสอบท่ีมีความเข้าใจ 
ไม่ตรงกัน ซึง่หน่วยรบัตรวจได้ชีแ้จงประเด็น
ตามข้อ (3) เน่ืองจากหน่วยรบัตรวจมีความ
เข้าใจคลาดเคล่ือนในระเบียบฯ โดยในการ
ดําเนินการจดัโครงการดังกล่าว ได้เบิกจา่ย
ค่าใชจ้า่ยให้กับเจา้หน้าท่ีโครงการ เพ่ือเป�น
การชดเชยค่าอาหารม้ือเย็นท่ีทางผู้จดัไม่ได้
จดัให้กับเจา้หน้าท่ีโครงการฯ ตามระเบียบฯ 
ข้อ 19 เชน่เดียวกับผู้เข้ารบัการอบรม โดยได้
ใชแ้บบใบสําคัญรบัเง �นค่าใชจ้า่ยในการ
ฝ�กอบรมบุคลากรภายนอกเป�นหลักฐาน 
การจา่ย ท้ังน้ี ได้กําชบัเจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
และบุคลากรของหน่วยงานรบัตรวจ ให้ศึกษา 
และทาํความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝ�อบรม การจดังาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
อย่างเครง่ครดั 
อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาตามข้อชีแ้จงของ
หน่วยรบัตรวจ ประกอบกับเอกสารใบเบิก
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ  



น้ันเกินกว่า 12 ชม. ให้ถือเป�น 1 วัน แล้วนําจาํนวน
วันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทาง ในกรณี
ท่ีผู้จดัการฝ�กอบรมจดัอาหารบางม้ือในระหว่างการ
ฝ�กอบรม ให้หักเบ้ียเล้ียงเดินทางท่ีคํานวณได้ใน
อัตราม่ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
ต่อวัน 

(แบบ 8708) ของเจา้หน้าท่ีโครงการในการ
ดําเนินโครงการท้ัง 2 รุน่ ๆ ละ 30 ราย 
พบว่า มีเจา้หน้าท่ีโครงการท่ีได้รบัเง �นเกิน
สิทธ ิเม่ือนําเวลาไปราชการ (ออกจากท่ีพัก-
กลับถึงท่ีพัก) มาคํานวณค่าเบ้ียเล้ืยงเดินทาง
ตามระเบียบฯ ข้อ 18 จาํนวน 8 ราย 
ประกอบด้วย รุน่ท่ี 1 จาํนวน 4 ราย และรุน่ท่ี 
2 จาํนวน 4 ราย โดยพบว่า ท้ัง 8 ราย 
คํานวณระยะเวลาไปราชการได้ 1 วัน ซึง่ใน
กรณีผู้จดัการฝ�กอบรมจดัหาอาหารบางม้ือใน
ระหว่างการฝ�กอบรมให้หักเบ้ียเล้ียงเดินทาง
ท่ีคํานวณได้ในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตรา
เบ้ียเล้ียงเดินทางต่อวัน โดยผู้จดัโครงการจดั
อาหารให้ท้ังหมด 2 ม้ือ จงึต้องคํานวณค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ดังน้ี 
ค่าเบ้ียเล้ียเดินทาง 1 วัน X 240 บาท = 
240 บาท 
หักม้ืออาหารท่ีโครงการจดัเล้ียง 2 ม้ือ = 
160 บาท 
คงเหลือค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง = 80 บาท 
เจา้หน้าท่ีโครงการ ได้รบัเง �นค่าใชจ้า่ยเพ่ือ
เป�นการชดเชยค่าอาหารม้ือเย็นท่ีทางผู้จดั
โครงการไม่ได้จอัาหารให้ จาํนวน 150 บาท 
ดังน้ัน จงึให้เร �ยกเง �นคืนจากท้ัง 8 ราย ใน
ส่วนท่ีได้รบัเง �นเกินสิทธคินละ 70 บาท และ
ให้แจง้หน้าท่ีผู้ขอเบิก (เจา้หน้าท่ีโครงการ ท้ั 
 2 รุน่ ๆ ละ 30 คน) จดัทาํเอกสาร
ประกอบการเบิกจา่ยตามระเบียบฯ ข้อ 18 



และนํามาแนบประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือเป�น
หลักฐานการส่งใชเ้ง �นยืมต่อไป 
2. ให้เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ ศึกษา ทาํความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม การจดังาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใชใ้นการปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง 
3. ผู้บังคับบัญชา ควรกํากับ ดูแล และกําชบั 
จนท.ในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
อย่างเครง่ครดั 

(4) การเขียนใบรบัรองการจา่ยเง �น (การเบิกค่า
พาหนะรถรบัจา้ง) แบบ บก.111 
- ระบุวันท่ีเดินทางไม่ครบถ้วน โดยระบุเพียงวัน
เดียวเท่าน้ัน แต่การเดินทางจร �งมี 2 วัน (เดินทาง
ไป – เดินทางกลับ) 
- การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการโดยรถ
รบัจา้ง ระบุเหตุผลความจาํเป�นในเอกสารการขอ
เบิกเง �น เชน่ “เน่ืองจากมีสัมภาระ”  “เป�นชว่งเวลา
เรง่ด่วน” เป�นต้น ซึง่ไม่สอดคล้องตามท่ีกําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 “การ
เดินทางไปราชการโดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจาํ
ทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีท่ี
ไม่มียานพาหนะประจาํทาง หร �อมีแต่ต้องการความ
รวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใชพ้าหนะอ่ืนได้ 
แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชีแ้จงเหตุผลและ
ความจาํเป�นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะน้ัน” 

1. การเขียนใบรบัรองการจา่ยเง �น (การเบิก
ค่าพาหนะรถรบัจา้ง) แบบ บก.111 ให้ระบุ
วันท่ีเดินทางให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจร �ง 
2. ในการใชร้ถรบัจา้ง ต้องใชเ้หตุผลความ
จาํเป�น ซึง่เหตุผลดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง
กับท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2562 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 “การเดินทางไป
ราชการ โดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจาํทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ใน
กรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจาํทาง หร �อมีแต่
ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่
ราชการให้ใชพ้าหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไป
ราชการจะต้องชีแ้จงเหตุผลและความจาํเป�น
ไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะน้ัน” 
สําหรบัเอกสารท่ีตรวจสอบในครัง้น้ี ให้
เจา้หน้าท่ีไปปรบัปรุงแก้ไข ระบุเหตุผลความ



จาํเป�นให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจร �ง 

(5) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะในอัตราสูง
กว่าปกติเม่ือคํานวณเปร �ยบเทียบกับระยะทางท่ีระบุ 
โดยไม่มีการชีแ้จงเหตุผลประกอบ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก) 

1. ให้แจง้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกดําเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไข โดยให้ชีแ้จงเหตุผล
ประกอบการเบิกค่าพาหนะในใบรบัรองการ
จา่ยเง �น แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจร �ง 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไป ให้เจา้หน้าท่ี
ในสังกัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และว �ธี
ปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจา่ยเง �น การคลัง การ
พัสดุ สําหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หร �อ
หน่วยงานท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจาก
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 
ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่ารถ
แท๊กซีแ่ละค่ารถรบัจา้งในการเดินทางไป
ราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนใน
เหตุผลความจาํเป�นในชอ่งหมายเหตุ และ
รบัรองว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนท่ีเป�นสาเหตุ
ให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติเพ่ือเป�น
การรบัรองตนเอง” 

2) การยืมเง �น และการส่งใชเ้ง �นยืม ตามสัญญายืม
เง �นเลขท่ี 4/2564 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์2564 เพ่ือ
เป�นค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุมข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจา้ง สกส. ครัง้ท่ี 1/2565 จาํนวน 13,300 บาท 
ส่งใชเ้ป�นหลักฐานการจา่ย จาํนวน 12,920 บาท 
และง �นเหลือจา่ย จาํนวน 380 บาท ม 
 

(1) การจดัประชุมในวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2564 มีผู้
ลงชือ่เข้ารว่มประชุม จาํนวน 66 คน แต่มีการเบิก
ค่าใชจ้า่ยในการประชุม จาํนวน 88 คน 
ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 120 
บาท เป�นเง �น 8,160 บาท และค่าอาหารว่างและ
เคร �อ่งด่ืม จาํนวน 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท เป�นเง �น 
4,760 บาท รวมเป�นเง �น 12,920 บาท โดยผู้ยืม
เง �นระบุหมายเหตุในแบบติดใบเสรจ็ว่า “การประชุม

1. ให้เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบดําเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไข โดยการนําแบบตอบรบัการ
เข้ารว่มประชุมมาแนบเพ่ิมเติม กรณ้ีจา้หน้าท่ี
ติดภารกิจด่วนให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน 
อาทิ หนังสือส่ังการ หร �อการขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ เพ่ือให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจา่ยครบถ้วนสมบูรณ์ 



ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง สกส. ครัง้ท่ี 1/2565 
แบบตอบรบัเข้ารว่มประชุม จาํนวน 68 คน จงึจดั
จา้งผู้ประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จาํนวน 
68 คน แต่ในวันประชุมฯ แจง้ว่าไม่สามารถเข้ารว่ม
ประชุมได้เน่ืองจากติดราชการด่วน จาํนวน 1 คน ลา
กิจ จาํนวน 1 คน  
- จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ย ไม่พบแบบ
ตอบรบัการเข้ารว่มประชุมดังกล่าว  
- กรณีเจา้หน้าท่ีติดราชการด่วน ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเป�นใคร และข้อมูลตรงกับท่ีระบุใน
ใบลงชือ่เข้ารว่มประชุมหร �อไม่ 

2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไป หากเกิดกรณี
ท่ีจาํนวนผู้เข้ารว่มประชุมไม่ครบตาม
เป�าหมายท่ีกําหนด หร �อไม่ครบตามแบบ
ตอบรบั และมีความจาํเป�นต้องเบิกจา่ย
ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเคร �อ่งด่ืมเต็ม
จาํนวนเน่ืองจากได้ส่ังจา้งผู้ประกอบการไป
แล้วน้ัน ให้เจา้หน้าท่ีจดัทาํบันทึกชีแ้จง
เหตุผลข้อเท็จจร �งให้ผู้มีอํานาจทราบก่อนการ
เบิกจา่ย ท้ังน้ี เพ่ือให้การใชจ้า่ยงบประมาณ
ของทางราชการ เป�นไปอย่างคุ้มค่า ตาม
ความจาํเป�น เหมาะสม ประหยัด 

3) การยืมเง �น และการส่งใชเ้ง �นยืม ตามสัญญายืม
เง �นเลขท่ี 8/2564 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 เพ่ือ
เป�นค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการจงัหวัด
นครราชสีมา เป�นเง �น 13,260 บาท ส่งใชเ้ป�น
หลักฐานการจา่ย จาํนวน 9,574 บาท และเง �นเหลือ
จา่ย จาํนวน 3,686 บาท  

(1) การขออนุมัติเดินทางไปราชการไม่ได้แนบ
ประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีใชใ้นการเดินทางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการครัง้ต่อไป 
ให้แนบประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีใชใ้นการ
เดินทางตามความจาํเป�น เหมาะสม ประหยัด 
เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อํานาจ 

(2) การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการโดย
รถรบัจา้งระหบุเหตุผลความจาํเป�นในเอกสารการ
ขอเบิกเง �น ระบุเพียงเน่ืองจากมีสัมภาระ ซึง่ไม่
สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 22 การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้
ยานพาหนะประจาํทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดย
ประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจาํทาง หร �อ
มีแต่ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 
ให้ใชพ้าหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ชีแ้จงเหตุผลความจาํเป�นไวใ้นเหลักฐานการขอเบิก
ค่าพาหนะน้ัน 

ในการใชร้ถรบัจา้ง ผู้ใชต้้องระบุเหตุผลความ
จาํเป�น ซึง่เหตุผลดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง
กับท่ีกําหนดไว้พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม มาตร 22 “การเดินทางไป
ราชการ โดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจาํทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ใน
กรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจาํทาง หร �อมีแต่
ต้องการความสะดวกรวดเรว็เพ่ือประโยชน์
แก่ราชการให้ใชพ้าหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไป
ราชการจะต้องชีแ้จงเหตุผลและความจาํเป�น
ไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะน้ัน” 



สําหรบัเอกสารท่ีตรวจสอบในครัง้น้ีให้
เจา้หน้าท่ีไปปรบัปรุงแก้ไข โดยระบุเหตุผล
ความจาํเป�นให้ครบถ้วนและสอดคลองกับ
ข้อเท็จจร �ง 

(3) การเขียนใบเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ แบบ 8708 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ดังน้ี  
- แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ระบุข้อความไม่ครบถ้วน 
โดยไม่ระบุเลขท่ีสัญญายืมเง �น ชือ่ผู้ยืม จาํนวนเง �นท่ี
ยืมท่ีส่วนบนของแบบ และหลักฐานการจา่ยระบุไม่
ครบตามจาํนวนเอกสารท่ีแนบประกอบ โดยระบุ
เพียง 1 ฉบับ 
- แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 ในชอ่ง วัน เดือน ป� ท่ีรบั
เง �น พบว่า ระบุวันท่ีผู้เดินทางไปราชการได้รบัเง �น
จากผู้ยืม รวมถึงระบุข้อความไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้
ระบุข้อความในชอ่ง “สัญญายืมเง �นเลขท่ี.....วันท่ี” 
และในชอ่ผู้จา่ยเง �นไม่ได้ระบุชือ่-สกุลด้วยตัวบรรจง 
และวันท่ีจา่ยเง �นของผู้จา่ยเง �น 

1. ให้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกเง �น ระบุข้อความใน
แบบ 8708 ท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ให้
ครบถ้วนทุกชอ่ง/ทุกรายการ 
2. แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ในชอ่งให้แสดงถึง
จาํนวนหลักฐานการจา่ยเง �นท้ังส้ินท่ีแนบมา
พรอ้มใบเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราช 
กบบ 8708 ส่วนท่ี 2 กรณีท่ีเป�นการรบัจาก
เง �นยืมให้ระบุวันท่ีท่ีได้รบัเง �นยืม และให้ผู้ยืม
เป�นผู้ลงลายมือชือ่ผู้จา่ยเง �น และ วัน เดือน 
ป� ท่ีจา่ยเง �นยืม 

(4) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะในอัตราสูง
กว่าปกติเม่ือคํานวณเปร �ยบเทียบกับระยะทางท่ีระบุ 
โดยไม่มีการชีแ้จงเหตุผลประกอบ รายละเอียดตาม
ภคผนวก 

1. ให้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกเง �นดําเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไข โดยชีแ้จงเหตุผลประกอบการ
เบิกค่าพาหนะในใบรบัรองการจา่ยเง �น แบบ 
บก.111 ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจร �ง 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้เจา้หน้าท่ีใน
สังกัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และว �ธปีฏิบัติ
เก่ียวกับการเบิกจา่ยเง �น การคลัง และการ
พัสดุ สําหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หร �อ
หน่วยงานท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจาก
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 



ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่ารถ
แท๊กซีแ่ละค่ารถรบัจา้งในการเดินทางไป
ราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนใน
เหตุผลความจาํเป�นในชอ่งหมายเหตุ และ
รบัรองว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนท่ีเป�นสาเหตุ
ให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติเพ่ือการ
รบัรองตนเอง” 

4) การยืมเง �น การส่งใชเ้ง �นยืม ตามสัญญายืมเง �น
เลขท่ี 10/2564 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เพ่ือ
เป�นค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการจงัหวัดชยัภูมิ 
รอ้ยเอ็ด อุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย เป�นเง �น 
43,300 บาท ส่งใชเ้ป�นหลักฐานการจา่ย จาํนวน 
32,517 บาท และเง �นเหลือจา่ย จาํนวน 10,783 
บาท 

(1) การขออนุมัติเดินทางไปราชการไม่ได้แนบ
ประมาณการค่าใชจ้า่ยในการเดินทางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการครัง้ต่อไป 
ให้แนบประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีใชใ้นการ
เดินทางตามความจาํเป�น เหมาะสม ประหยัด 
เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อํานาจ 

(2) การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการโดย
รถรบัจา้งระบุเหตุผลความจาํเป�นในเอกสารการขอ
เบิกเง �น ระบุเพียงเน่ืองจากมีสัมภาระ ซึง่ไม่
สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 22 การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้
ยานพาหนะประจาํทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดย
ประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจาํทาง หร �อ
มีแต่ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใชพ้าหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ชีแ้จงเหตุผลและความจาํเป�นไว้ในหลักฐานการขอ
เบิกค่าพาหนะน้ัน 

- ในการใชร้ถรบัจา้ง ผู้ใชต้้องมีเหตุผลความ
จาํเป�น ซึง่เหตุผลดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง
กับท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 22 การเดินทางไปราชการ 
โดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจาํทางและให้
เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีท่ีไม่มี
ยานพาหนะประจาํทาง หร �อมีแต่ต้องการ
ความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใช้
พาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ชีแ้จงเหตุผลและความจาํเป�นไว้ในหลักฐาน
การขอเบิกค่าพาหนะน้ัน  
- ให้เจา้หน้าท่ีไปปรบัปรุงแก้ไข โดยระบุ
เหตุผลความจาํเป�นให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจร �ง 



(3) การเขียนใบเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ แบบ 8708 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
- แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ระบุข้อความไม่ครบถ้วน 
โดยระบุเลขท่ีสัญญายืมเง �น ชือ่ผู้ยืม จาํนวนเง �นท่ี
ยืมท่ีส่วนบนของแบบ และหลักฐานการจา่ยระบุไม่
ครบตามจาํนวนเอกสารท่ีแนบประกอบ โดยระบุ
เพียง 1 ฉบับ 
- แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 ในชอ่ง วัน เดือน ป� ท่ีรบั
เง �น พบว่า ระบุวันท่ีเดินทางไปราชการได้รบัเง �นจาก
ผู้ยืมเง �น รวมถึงระบุข้อความไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้
ระบุข้อความในชอ่ง “สัญญายืมเง �นเลขท่ี.....วันท่ี” 
และในชอ่งผู้จา่ยเง �นไม่ได้ระบุชือ่ – สกุลตัวบรรจง 
และวันท่ีจา่ยเง �นของผู้จา่ยเง �น 

1. ให้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกเง �น ระบุข้อความใน
แบบ 8708 ท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ให้
ครบถ้วนทุกชอ่ง/ทุกรายการ 
2. แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ในชอ่งจาํนวน
เอกสารท่ีแนบประกอบ ให้แสดงถึงจาํนวน
หลักฐานการจา่ยเง �นท้ังส้ินท่ีแนบมาพรอ้มใบ
เบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ แบบ 
8708 ส่วนท่ี 2 กรณีท่ีเป�นการรบัจากเง �น
ยืมให้ระบุวันท่ีท่ีได้รบัเง �นยืม และให้ผู้ยืมเป�น
ผู้ลงลายม่ือผู้จา่ยเง �น และ วนั เดือน ป� ท่ี
จา่ยเง �นยืม 

(4) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะในอัตราสูง
กว่าปกติเม่ือคํานวณเปร �ยบเทียบกับระยะทางท่ีระบุ 
โดยไม่มีการชีแ้จงเหตุผลประกอบ รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 

1. ให้แจง้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกดําเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไข โดยให้ชีแ้จงเหตุผล
ประกอบการเบิกค่าพาหนะในใบรบัรองการ
จา่ยเง �น แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจร �ง 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้เจา้หน้าท่ี
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และว �ธปีฏิบัติ
เก่ียวกับการเบิกจา่ยเง �น การคลัง และการ
พัสดุ สําหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หร �อ
หน่วยงานท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจาก
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 
ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่ารถ
แท๊กซีแ่ละค่ารถรบัจา้งในการเดินทางไป
ราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนใน
เหตุผลความจาํเป�นในชอ่งหมายเหตุ และ



รบัรองว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนท่ีเป�นสาเหตุ
ให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติเพ่ือเป�น
การรบัรองตนเอง” 

5) การยืมเง �น การส่งใชเ้ง �นยืม ตามสัญญายืมเง �น
เลขท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 เพ่ือ
เป�นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นเง �น 334,250 บาท 
ส่งใชเ้ป�นหลักฐาน จาํนวน 316,206 บาท และเง �น
เหลือจา่ย จาํนวน 18,044 บาท 

(1) ผู้ยืมเง �นเป�นผู้ไม่มีสิทธยืิม ตามสัญญายืมเง �น
เลขท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 มีผู้
ยืมเง �นจาํนวน 2 ราย คือ นายภัทราวุธ  ปะตังถาโต 
นักว �เคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ และนาง
อรฉัตร หาบุบผา นักว �ชาการพัสดุ ซึง่ นางอรฉัตร  
หาบุบผา มิได้เป�นเจา้หน้าท่ีโครงการ จงึไม่ใชผู้่มี
สิทธยืิมเง �นโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ท่ี
เบิกจา่ยงบประมาณจากส่วนกลาง กรมกา กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ผู้มีสิทธยืิมเง �น ข้อ 
(2) กรณีการยืมเง �นเพ่ือจดักิจกรรมหร �อโครงการ ผู้
มีสิทธยืิมต้องเป�นเจา้หน้าท่ีโครงการ 

1. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และว �ธปีฏิบัติเก่ียวกับการ
เบิกจา่ยเง �น การคลัง และการพัสดุ สําหรบั
หน่วยงานส่วนกลาง หร �อหน่วยงานท่ีเบิกจา่ย
งบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนา
ชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ผู้มีสิทธยืิมเง �น ข้อ 
(2) กรณีการยืมเง �นเพ่ือจดักิจกรรมหร �อ
โครงการ ผู้มีสิทธยืิมต้องเป�นเจา้หน้าท่ี
โครงการ 
2. เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบควรศึกษา ทาํความ
เข้าใจ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดั เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป�นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ในเอกสารการขออนุมัติยืมเง �นราบชการ ไม่
แนบประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีจะยืมเง �น แต่พบว่าผู้
ยืมแนบบประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการตามท่ี
ได้รบัอนุมัติดําเนินการ 

ในการขออนุมัติยืมเง �นราชการให้ผู้ยืมแนบ
เอกสารประการค่าใชจ้า่ยเฉพาะรายการท่ี
จาํเป�นท่ีจะยืม และให้ผู้ยืมลงนามกํากับ 1 
คน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจ
อนุมัติ 

(3) ข้อสังเกตเก่ียวกับการลงทะเบียนของเจา้หน้าท่ี
โครงการฯ พบว่า เจา้หน้าท่ีโครงการฯ ลงลายมือใน
เอกสารการลงทะเบียนท่ีระบุวันท่ี 3 – 5 ธนัวาคม 
2564 เพียงครัง้เดียว ซึง่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
ในแต่ละวันได้มีการมาปฏิบัติราชการจร �งหร �อไม่ 

เอกสารการลงทะเบียน/การลงลายมือชือ่ให้
ทาํแยกเป�นรายวัน 



 (4) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะในอัตราสูง
กว่าปกติเม่ือคํานวณเปร �ยบเทียบกับระยะทางท่ีระบุ
โดยไม่มีการชีแ้จงเหตุผลประกอบรายละเอียดาม
ภาคผนวก 

1. ให้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกดําเนินการปรบัปรุง
แก้ไข โดยให้ชีแ้จงเหตุผลประกอบการเบิก
ค่าพาหนะในใบรบัรองการจา่ยเง �น แบบ บก.
111 ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจร �ง 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้เจา้หน้าท่ีใน
สังกัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และว �ธกีาร
เก่ียวกับการเบิกจา่ยเง �นฯ ข้อ 24 วรรคสอง 

6) การยืมเง �น และการส่งใชเ้ง �นยืม ตามสัญญาเลขท่ี 
3/2565 ลงวันท่ี 14 ธนัวาคม 2564 เพ่ือเป�น
ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มึประสิทธภิาพในการ
บร �หารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจาํป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป�นเง �น 1,419,500 บาท 
ส่งใชเ้ป�นหลักฐานการจา่ย จาํนวน 1,417,920 บาท 
และเง �นเหลือจา่ย จาํนวน 1,580 บาท 

(1) ในเอกสารประกอบการยืมเง �นราชการ ไม่พบ
เอกสารท่ีแสดงรายชือ่เจา้หน้าท่ีโครงการฯ ทาํให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ยืมเป�นเจา้หน้าท่ีโครงการ
หร �อไม่ 

1. ให้เจา้หน้าท่ีการเง �นดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล เอกสารหลักฐาน รายชือ่เจา้หน้าท่ี
โครงการตามท่ีระบุในข้อ 4.2 ในหนังสือ
อนุมัติดําเนินโครงการฯ ตามหนังสือฯ ท่ีมท 
0416.1/2617 ลงวันท่ี 13 ธนัวาคม 2564 
และนําเอกสารรายชือ่เจา้หน้าท่ีโครงการมา
แนบประกอบการยืมเง �นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และว �ธปีฏิบัติเก่ียวกับการ
เบิกจา่ยเง �นฯ ข้อ 14 ผู้มีสิทธยืิมเง �น ข้อ (2) 
กรณีการยืมเง �นเพ่ือจดักิจกรรมหร �อโครงการ
ผู้มีสิทธยืิมต้องเป�นเจา้หน้าท่ีโครงการ 

(2) ในเอกสารการยืมเง �นราชการ ไม่แนบประมาณ
การค่าใชจ้า่ยท่ีจะยืมเง �น แต่พบว่าเป�นการแนบ
ประมาณการค่าใชจ้า่ยท้ังโครงการตามท่ีได้รบัอนุมัติ
ดําเนินการ 
 

ในการขออนุมัติยืมเง �นราชการให้ผู้ยืมแนบ
เอกสารประมาณการค่าใชจ้า่ยเฉพาะรายการ
ท่ีจาํเป�นท่ีจะยืม และให้ผู้ยืมลงนามกํากับ 1 
คน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจ
อนุมัติ 

(3) การเบิกจา่ยค่าสมนาคุณว �ทยากรว �ชาท่ีเบิกกับ
ว �ชาในตารางฝ�กอบรมไม่ตรงกัน ในกิจกรรมท่ี 1 
ประชุมเชงิปฏิบัติการเจา้หน้าท่ีการเง �นและบัญชี

ให้เจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
ตรงตามข้อเท็จจร �ง และนําเอกสารมาแนบ



ด้านการเง �น การคลังและการบัญช ีมีการเบิกจา่ยค่า
สมนาคุณว �ทยากร วันท่ี 17 ธนัวาคมา 2564 
ชว่งเวลา 13.00-14.00 น. ในหัวข้อว �ชา “การ
พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชงิบวกในการทาํงาน” 
ซึง่ไม่ตรงตามตารางฝ�กอบรมท่ีระบุหัวข้อว �ชา “การ
ปลูกฝ�งแนวคิด และทัศนคติในการทาํงานด้าน
การเง �น และบัญช”ี 

ในเอกสารประกอบการส่งใชเ้ง �นยืมให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

(4) การเขียนแบบ 8708 ของว �ทยากร จาํนวน 5 
ราย (นายสุรพล  ศรจติต์) และเจา้หน้าท่ีจากศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร � 4 ราย) กับหลักฐานท่ี
แนบใบรบัรองการจา่ยเง �น แบบ บก.111 ไม่
สัมพันธกั์น โดยในแบบ 8708 ส่วนท่ี 1 หน้า 1 
ระบุวันท่ีออกเดินทางจากบ้านพักในวันท่ี 16 
ธนัวาคม 2564 และกลับถึงบ้านพักในวันท่ี 18 
ธนัวาคม 2564 แต่ในแบบ บก.111 ระบุ เดินทาง
ออกจากบ้านพักในวันท่ี 11 ธนัวาคม 2564 และ
กลับถึงบ้านพักวันท่ี 17 ธนัวาคม 2564 

ให้เจา้หน้าท่ีการเง �นดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล และเอกสารหลักฐานตามข้อเท็จจร �ง
และแจง้ให้ผู้เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง 

(5) ในบันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการ ขออนุมัติให้
เจา้หน้าท่ีโครงการและกลุ่มเป�าหมายบางจงัหวัดเข้า
พักล่วงหน้าในวันท่ี 15 ธนัวาคม 2564 แต่พบว่า
ขออนุญาติเดินทางไปราชการในวันท่ี 16-18 
ธนัวาคม 2564 ซึง่ไม่สอดคล้องกัน 

ในการขออนุมัติดําเนินโครงการครัง้ต่อไป ให้
ขออนุมัติให้สอดคล้องกัน และให้คํานึงถึง
ระยะเวลาการเดินทางโดยขอให้ครอบคลุม
ระยะเวลาต้ังแต่เร �ม่ต้นและส้ินสุดของการ
เดินทางเพ่ือเข้ารบัการอบรม และระบุ วัน 
เดือน ป� ให้ชดัเจน 

(6) ไม่พบเอกสารการลงทะเบียนของผู้สังเกตการณ์ 
กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 3 รวม 2 คน 

ให้เจา้หน้าท่ีดําเนินการตรวจสอบข้อมูล และ
ปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจร �ง และนําเอกสารมาแนบในเอกสาร
ประกอบการส่งใชเ้ง �นยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 



(7) ใบลงทะเบียนผู้เข้ารบัการอบรมกิจกรรมท่ี 3 
ระบุวันท่ีไม่ถูกต้อง 

ให้เจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
ตรงตามข้อเท็จจร �ง และนําเอกสารมาแนบ
ในเอกสารประกอบการส่งใชเ้ง �นยืมให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

(8) ใบเสรจ็รบัเง �นค่าอาหาร และอาหารว่างและ
เคร �อ่ง จาํนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
- ใบเสรจ็รบัเง �นฯ เล่มท่ี 733 เลขท่ี 36602 ลง
วันท่ี 20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 1) เป�นเง �น 
183,450 บาท 
- ใบเสรจ็รบัเง �นฯ เล่มท่ี 733 เลขท่ี 36603 ลง
วันท่ี 20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 2) เป�นเง �น 
180,850 บาท 
- ใบเสรจ็รบัเง �นฯ เล่มท่ี 733 เลขท่ี 36604 ลง
วันท่ี 20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 3) เป�นเง �น 
264,350 บาท 
ระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง โดยในเอกสารแนบท้าย
ใบเสรจ็รบัเง �น ไม่ได้ระบุวัน เดือน ป� ท่ีเกิดรายจา่ย
ค่าใชจ้า่ยดังกล่าว (ระบุเพียงวันท่ี 1 วันท่ี 2...) ทาํให้
ไม่สามารถตรวตสอบได้ว่าเป�นค่าใชจ้า่ยของวันท่ี
ดําเนินการหร �อไม่ 

ให้เจา้หน้าท่ีดําเนินการตรวจสอบข้อมูล และ
ปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง โดยใน
เอกสารแนบใบเสรจ็รบัเง �นให้ระบุรายการ
จา่ยเง �น โดยระบุวันท่ีท่ีเกิดรายการค่าใชจ้า่ย
เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบรายการค่าใชจ้า่ยว่า
ถูกต้อง และเป�นการจา่ยในโครงการ/
กิจกรรม น้ัน ๆ จร �ง และให้นําเอกสารมา
แนบในเอกสารประกอบการส่งใชเ้ง �นยืมให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

(9) เอกสารแนบใบเสรจ็รบัเง �นค่าท่ีพัก ใบแจง้
รายการของโรงแรม จาํนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
- ใบเสรจ็รบัเง �นฯ เล่มท่ี 666 เลขท่ี 33299 ลง
วันท่ี 20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 1) เป�นเง �น 
209,700 บาท 

1. ให้เจา้หน้าท่ีดําเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง โดยใน
เอกสารใบแจง้รายการของโรงแรม ให้ระบุ
รายละเอียดเลขท่ีห้องพัก และราคาของ
ห้องพักเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบการเบิก
จา่ยเง �นว่าเป�นไปตามระเบียบฯ และให้นํา



- ใบเสรจ็รบัเง �นฯ เล่มท่ี 666 เลขท่ี 33300 ลง
วันท่ี 20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 2) เป�นเง �น 
193,500 บาท 
- ใบเสรจ็รบัเง �นฯ เล่มท่ี 666 เลขท่ี 33301 ลง
วันท่ี 20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 3) เป�นเง �น 
284,400 บาท 
ไม่ระบุราคาต่อห้อง และเลขท่ีห้องพัก โดยระบุ
เพียงลําดับของผู้เข้ารบัการอบรมท่ีจดัไว้เป�นคู่
เท่าน้ัน และระบุราคา 900 บาทต่อคนต่อคืน ซึง่ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่ากลุ่มเป�าหมายเข้าพักท่ีห้อง
ใด และราคาห้องเท่าใด และการจดัคนเข้าห้องพัก
ไม่เป�นไปตามระเบียบฯ ข้อ 16 ท่ีระบุให้พักรวมกัน
ต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป 

เอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสาร
ประกอบการส่งใชเ้ง �นยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. การจดัผู้เข้าพัก ให้ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลผู้เข้าพัก และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการ
ฝ�กอบรมฯ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 16 ในโคงการหร �อหลักสูตรการฝ�กอบรม
ท่ีมีการจดัท่ีพักหร �อออกค่าเชา่ท่ีพักให้แก่
บุคคลตามข้อ 10 ให้ส่วนราชการท่ีจดัการ
ฝ�กอบรมเบิกจา่ยค่าเชา่ท่ีพักได้เท่าท่ีจา่ยจร �ง 
แต่ไม่เกินอัตราค่าเชา่ท่ีพักตามบัญชี
หมายเลข 2 และบัญชหีมายเลข 3 (1) (2) 
3. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม การจดังาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเครง่ครดั 

(10) หลักฐานการจา่ย “แบบ 8708 มีรอยลบ” 
พบว่า มีการแก้ไขข้อมูลในเอกสารแต่ไม่มีการลง
ลายมือชือ่กํากับไวเ้ป�นหลักฐาน 

1. ให้เจา้หน้าท่ีดําเนินการตรวจสอบ และ
แจง้ให้ผู้ขอเบิกเง �นลงลายมือชือ่กํากับใน
หลักฐานการจา่ยให้ครบถ้วน 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปหาก
จาํเป�นต้องมีการแก้ไขข้อมูลในหลักฐานการ
จา่ย ให้ผู้ขอเบิกลงลายมือชือ่กํากับใน
หลักฐานน้ัน 
3. การจดัทาํหลักฐานการจา่ยเง �นให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเง �นจากคลังฯ ข้อ 50 หลักฐานการ
จา่ยต้องพิมพ์หร �อเขียนด้วยหมึก การแก้ไข



หลักฐานการจา่ย ให้ใชว้ �ธขีีดฆ่าแล้วพิมพ์หร �อ
เขียนใหม่ และให้ผู้รบัเง �นลงลายมือชือ่กํากับ
ไว้ทุกแห่ง” อย่างเครง่ครดั 

(11) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะรถรบัจา้ง
ในอัตราสูงกว่าปกติเม่ือคํานวณเปร �ยบเทียบกับ
ระยะทางท่ีระบุ โดยไม่มีการชีแ้จงเหตุผลประกอบ 
รายละเอียดตามภาคผนวก 

1. ให้แจง้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกดําเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไข โดยให้ชีแ้จงเหตุผล
ประกอบการเบิกค่าพาหนะในใบรงัรองการ
จา่ยเง �น แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจร �ง 
2. ในการดําเนินการครัง้ต่อไปให้เจา้หน้าท่ีใน
สังกัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และว �ธปีฏิบัติ
เก่ียวกับการเบิกจา่ยเง �นฯ ข้อ 24 วรรคสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 2 ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการยืมเง �น การอนุมัติ การรบัชาํระคืนเง �นยืม และการติดตามการชาํระคืนเง �นยืม รวมถึงการจดัเก็บเอกสารหลักฐาน ว่าเพียงพอ 
เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามระบบหร �อมาตรการหร �อแนวทางท่ีกําหนดไว้หร �อไม่ 

ส่ิงท่ีควรจาํเป�น ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
หน่วยรบัตรวจมีการควบคุมภายในเก่ียวกับการยืม
เง �น การอนุมัติ การรบัชาํระคืนเง �นยืม และการ
ติดตามการชาํระคืนเง �นยืม รวมถึงการจดัเก็บ
เอกสารหลักฐานว่าเพียงพอ เหมาะสม และมีการ
ปฏิบัติตามระเบบหร �อมาตรการหร �อแนวทาง 
ท่ีกําหนดไว ้

หน่วยรบัตรวจ มีการจดัวางระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม ในระดับหน่ึง กล่าวคือ  

- มีการมอบหมายหน้าท่ีรบัผิดชอบในการดําเนินการตาม
ข้ันตอนต่างๆ 

- มีการจดัทาํเอกสาร ข้อมูล ท่ีเป�นป�จจุบัน 
- มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน  

แต่ยังมีการปฏิบัติท่ีไม่ครบถ้วน เชน่  
- ในเร �อ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร 

การยืมเง �น/การส่งใชเ้ง �นยืม 
- ความสอดคล้องกันของหลักฐานประกอบการ 

เบิกจา่ย 
- การเขียนรายงานการขอเบิกเง �นต่าง ๆ ท่ีระบุ 

ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจร �ง และหร �อไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกําหนด เชน่ การระบุ
เหตุผลความจาํเป�นในการเบิกค่าพาหนะรถรบัจา้ง หร �อกรณี 
ท่ีเบิกจา่ยสูงกว่าอัตราปกติแต่ไม่ชีแ้จงเหตุผลประกอบ ท้ังน้ี 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้าท่ียังขาอความเข้าใจท่ีชดัเจน 
ในการปฏิบัติ รวมถึงข้ันตอนการสอบทานเอกสารก่อนเสนอ 
ผู้มีอํานาจอาจยังไม่เพียงพอ 

1. หน่วยรบัตรวจควรสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้กับ
เจา้หน้าท่ีในสังกัดเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยรบัตรวจควรเพ่ิมมาตรการหร �อระบบในการ 
สอบทานข้อมูลก่อนการเสนอผู้บร �หาร เชน่ การจดัทาํคู่มือ 
หร �อแนวทางการจดัส่งเอกสารประกอบการยืมเง �น/การส่ง
ใชเ้ง �นยืม และหร �อรายการ Check list เอกสารต่าง ๆ  
ให้เจา้ของเร �อ่งได้สอบทานตนเองเบ้ืองต้นก่อนการเสนอ
ผู้บร �หาร เพ่ือลดความเส่ียงในการจดัทาํเอกสารไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง 
3. หัวหน้าหน่วยรบัตรวจ ควรกําชบั และกํากับ ดูแล 
ให้เจา้หน้าท่ีทุกระดับปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
เก่ียวกับการยืมเง �น การอนุมัติ การรบัชาํระคืนเง �นยืม และ
การติดตามการชาํระคืนเง �นยืม รวมถึงการจดัเก็บเอกสาร
หลักฐาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน จากเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ รวมถึง 
มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปก่อนเสนอ 
ผู้มีอํานาจพิจารณา เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าระบบการควบคุม
ภายในท่ีหน่วยงานกําหนดได้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธผิล 
ประสิทธภิาพ และเป�นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

 

 



รายงานผลการตรวจสอบ 
ด้านการเง �น การบัญช ีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (F&C) 
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน 

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เร �อ่งท่ีตรวจสอบ : การใชร้ถราชการ 

ลําดับ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. ประเด็นท่ี 1 ตรวจสอบความมีอยู่จร �งของรถราชการ สภาพความพรอ้มใชง้าน และการเก็บรกัษารถราชการ 

- จากการตรวจนับรถราชการเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565  
- หน่วยรบัตรวจมีรถส่วนกลางให้ตรวจนับรวมท้ังส้ินจาํนวน 3 คัน ตรงตามท่ีระบุไว้ในบัญชรีถราชการ (แบบ 2) 
ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร � ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สภาพโดยท่ัวไปของรถมี
ความพรอ้มใชง้าน มีตราเคร �อ่งหมายประจาํส่วนราชการ (สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �) ด้านข้างนอกรถ
ท้ังสองข้าง จัดเก็บ ณ อาคารจอดรถศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ อาคารรฐั
ประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยรถราชการทุกคันมีการต่อทะเบียนประจาํป� และมีการทําประกันภัยภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดของรถแต่ละคัน  

2. ประเด็นท่ี 2 การควบคุมการใชร้ถราชการ     
2.2.1 การจดัทาํบัญชรีถราชการแยกประเภท (รถส่วนกลาง)  
- จากการตรวจนับ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 มีรถราชการถูกต้องตรงกับบัญชฯี 
2.2.2 การใชแ้ละการอนุญาตใชร้ถส่วนกลาง 
- จากการตรวจสอบ โดยตรวจพบใบขออนุญาตใชร้ถส่วนกลาง ข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ 3 ดังต่อไปน้ี 
- ไม่ระบุ วัน เดือน ป� (ของผู้มีอํานาจลงนาม ผอ.สกส.) 
- ไม่ระบุ ชือ่พนักงานขับรถในชอ่งความเห็นผู้มีอํานาจ 
- ไม่ระบุ ความเห็นของผู้มีอํานาจ 
- ผู้ลงนามในใบอนุญาตกับเร �ยนด้านบนไม่สอดคล้องกัน 
- ผู้ลงนามอนุญาตกับผู้ขออนุญาตเป�นคนเดียวกันไม่เหมาะสม 
- ขออนุญาตใชร้ถหลังวันท่ีนํารถส่วนกลางไปใช ้ 
- ไม่ขออนุญาตใชร้ถตามแบบ 3 
- บันทึกชือ่ผู้ใชร้ถ ในแบบ 4 ไม่ตรงกับผู้อนุญาตในแบบ 3 
- รายละเอียดการใชร้ถแบบ 3 กับ แบบ 4 ไม่ตรงกัน 
- การบันทึกระยะสถานท่ีเดียวกันมีความต่างกัน 
2.2.3 การรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบ 5  
- ในชว่งเวลาท่ีดําเนินการตรวจสอบไม่พบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของรถส่วนกลาง ท้ัง 3 คัน       
2.2.4 การบันทึกข้อมูลแสดงรายการซอ่มบาํรุง ตามแบบ 6   
- การบันทึกรายการซอ่มบาํรุงกับรายการใบส่ังจา้งไม่ตรงกัน 
- การบันทึกประวัติในแบบ ประวัติการซอ่ม ไม่เป�นไปตามแบบ 

3. ประเด็นท่ี 3 การควบคุมการใชน้�ามันเชือ้เพลิง 
- ทะเบียนคุมการใชบั้ตรเติมน�ามันรถราชการ ให้ดําเนินการปรบัปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป�นป�จจุบัน ขาดข้อมูลชอ่ง
ยอดเง �นคงเหลือในบัตร 
- ในป�งบ 2565 ให้ดําเนินการสํารวจและกําหนดเกณฑ์การใชส้ิ้นเปลืองน�ามันเชือ้งเพลิงของรถส่วนกลางทุกคัน 

4. ประเด็นท่ี 4 สอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการควบคุมการใช้รถราชการ ว่าเพียงพอ เหมาะสม 
และมีการนําไปปฏิบัติจร �ง 
- หน่วยรบัตรวจมีการควบคุมภายในเก่ียวกับการควบคุมการใช้รถส่วนกลางท่ีเพียงพอ เหมาะสมในระดับหน่ึง 
แต่ยังพบการปฏิบัติท่ีไม่ครบถ้วน เชน่ ทะเบียนคุมบันทึกข้อมูลการใชบั้ตรเติมน�ามันไม่ครบ เป�นต้น 
- ในแบบ 3 และ แบบ 4 ไม่ตรงกัน 



  

                   ๕.4 รา่งแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       

     ๑. เร ือ่งเดิม 
      ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี๒๕๖5 
ระหว่าง กระทรวงการคลังกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี ๕ การปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการ
บรหิารทุนหมุนเวยีนในการจัดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีบัญชี ๒๕๖6 พิจารณาจากคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนก าหนดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว  
(3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์จัดต้ังรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวยีนและคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนน าเสนอโดยมีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ ๑) 

      2. ข้อเท็จจรงิ   
      ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการ ดังน้ี 
       ๒.๑ แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
            ๒.๑.๑ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินการจัดประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระหว่างวันท่ี 1 - 4 มีนาคม 2565 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มงาน สพจ./นว.พช. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ.  ผู้แทน อกส.กทม.  
ผู้แทนสมาชกิประเภทองค์กร (ส่วนภูมิภาค) เจา้หน้าท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรส่ีวนกลาง และผู้แทนเจา้หน้าท่ี
จากกองแผนงาน โดยได้รา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
            ๒.๑.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้น ารา่งแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 
5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารแนบ ๒)  

  ๓. ข้อกฎหมาย 
            ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ.๒๕๕๙ 
            ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
           (๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุน                    
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
            (๔) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

     ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
     เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนรา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี   

มติท่ีประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 









 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรมกำรพัฒนำชุมชน 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 



ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีได้ทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรข้ึีน 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญชี 2566 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีซึ่งมีผู้เก่ียวข้องกับงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีข้ำรว่มประชุม 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจงัหวัด/นักวชิำกำรพัฒนำชุมชน ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุน 
พัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับอ ำเภอ  
ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร ผู้แทนสมำชกิประเภทองค์กร (ส่วนภูมิภำค) เจำ้หน้ำที่
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรส่ีวนกลำง และผู้แทนจำกกองแผนงำน  โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใชแ้ผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีฉบับน้ี 

  ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีหวังว่ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
จะเป็นประโยชน์กับคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนทุกระดับ ตลอดจนเจำ้หน้ำที่ที่เก่ียวข้องเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ีให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดภำยใต้วสัิยทัศน์ “เป็นแหล่งทุนที่ส ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคุณภำพชวีติและเศรษฐกิจ 
ในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน”ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จรงิต่อสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีวมถึงองค์กรสตร ี
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรมกำรพัฒนำชุมชน 
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         สำรบัญ 
 

1 ข้อมลูพื้นฐำน 1 

2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี 4 

3 ทศิทำงของกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี 10 

๔ แผนงำน/โครงกำรของกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี   22 
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ส่วนที ่1  
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
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คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด 

คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทนุ 

พัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

งำนอ ำนวยกำร
และบรหิำรทัว่ไป 

งำนยุทธศำสตร ์
แผนงำนและโครงกำร 

งำนพัฒนำระบบ 
เทคโนโลย ี

งำนเครอืข่ำย
สัมพันธ ์

งำนส่งเสรมิและ 
พัฒนำศักยภำพ 

กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร ์ กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ 

งำนกำรเงนิ 
และบัญช ี

คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
(สกส.) 

กลุ่มกฎหมำย 

คณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำม
กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

อ ำเภอ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร อนุกรรมกำร
กล่ันกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรอี ำเภอ 

 

งำนกฎหมำย 

โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนของส ำนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย 
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วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

(1) เป็นแหล่งเงนิทุนหมนุเวยีนดอกเบี้ยต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำสให้สตรเีข้ำถึงแหลง่เงนิทุนส ำหรบักำรลงทุนเพื่อพัฒนำอำชพี สรำ้งงำน     
      สรำ้งรำยได้ หรอืเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ี  

 

(2) เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อกำรส่งเสรมิบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรแีละเครอืข่ำยสตร ี ในกำรเฝ้ำระวังดูแลและแก้ไขปัญหำ 
      ของสตร ีกำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชวีติของสตร ีน ำไปสู่กำรสรำ้งสวัสดิภำพ หรอืสวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธ ิ  
      ของสตรแีละผู้ด้อยโอกำสอ่ืน ๆ ในสังคม 
 

(3) เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อกำรส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจดักิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตร ีกำรสรำ้งภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ 
     เพื่อเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ี 

 

(4) เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอ่ืน ๆ ที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรตีำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 
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อ ำนำจหน้ำที่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 
1. ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร ์มำตรกำร และแนวทำงในกำรบรหิำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
2. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
3. ก ำหนดข้อบังคับเก่ียวกับกำรบรหิำรงำนบุคคล กำรเงนิ กำรพัสดุ ตลอดจนกำรก ำหนด ค่ำตอบแทนสิทธปิระโยชน์ 
    หรอืสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทนุ ให้สอดคลอ้งกับมำตรฐำนทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
4. ก ำกับดูแลกำรบรหิำรจดักำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 
5. แต่งต้ังผู้อ ำนวยกำร 
6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพื่อพิจำรณำหรอืปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย 

ทีม่ำ : ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี พ.ศ. 2559  ข้อ 9 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2  
กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม 
กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี 



5 
 

จุดแข็ง (s) จุดอ่อน (W) 
S1 เป็นแหล่งเงนิทุนส ำหรบัสตรท่ีีมีดอกเบ้ียต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชพี สรำ้งรำยได้
ให้แก่สมำชกิให้มีควำมเข้มแข็ง พึง่ตนเอง และสำมำรถเขำ้ถึงได้ง่ำย 
S2 กองทุนมีเงนิอุดหนุนส ำหรบัองค์กรสตร ี เพื่อส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตร ี
สรำ้งกำรมีส่วนรว่ม และกำรเรยีนรูใ้นชุมชน 
S3 กองทุนมีระเบียบข้อกฎหมำยรองรบัให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำร
แนวทำง ต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์  
S4 คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบรหิำรงำนกองทุนครอบคลุม 
ในทุกพื้นท่ี 
S5 กองทุนมีระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรจดักำรกองทุน 

W1 กองทุนไม่มีกำรทบทวนข้อมูล คู่มือ แนวทำง ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบัน 
ท ำให้แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ชดัเจน 
W2 กองทุนขำดกำรวเิครำะห์ วจิยั ประเมินผลควำมส ำเรจ็และปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
W3 ระบบโปรแกรมทะเบียนลกูหน้ีไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถเรยีกดูข้อมลูย้อนหลงัได้ 
W4 ระบบกำรเงนิ บัญช ีกำรรำยงำน ไม่ทันสมัย ไม่ทันก ำหนดเวลำ ไม่สะดวกในกำรใชง้ำน 
W5 พนักงำนกองทุนขำดขวัญก ำลังใจ ไม่มีควำมมั่นคงในอำชีพ สวัสดิกำรไม่เหมำะสม  
มีกำรลำออกบ่อยครัง้ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเน่ือง 
W6 กำรสรำ้งกำรรบัรูช้อ่งทำงกำรประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรยีังไม่ท่ัวถึง 
W7 ไม่มีระบบประกันควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (หลักทรพัย์, ประกัน, ฌำปนกิจ, กำรออมเงนิ)  
ในกำรกู้เงนิทุนหมุนเวยีน 
W8 เจำ้หน้ำท่ี ข้ำรำชกำร ไม่เพียงพอ รบัผิดชอบงำนหลำยด้ำน และมีภำระงำนในพื้นท่ีมำก 
W9 กองทุนอยู่ภำยใต้ก ำกับของรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบั ติงำนเป็นข้ำรำชกำร  
ส่งผลให้ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวงหน้ีท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับ
เอกชน 

โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
O1 ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล มุ่งเน้นพัฒนำคนทุกช่วงวัยท ำให้สตรทุีกช่วงวัยมีโอกำส
เข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2 มีหน่วยงำนภำครฐัท้ังส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน ท่ีมีภำรกิจ 
ในด้ำนกำรพัฒนำสตรท่ีีสำมำรถรว่มบูรณำกำรกำรท ำงำนได้ 
O3 สตร/ีองค์กรสตรมีีบทบำทในสังคมในกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำสตรใีนทุกด้ำน  
เชน่ สังคมเศรษฐกิจ กำรเมือง เป็นต้น 
O4 เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสำมำรถน ำมำสนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีำใช้ใน
กำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนำระบบBack up/ข้อมูล/บรกิำร กำรส่งเสรมิอำชีพ/ 
กำรบรหิำรหน้ี แก้ไขปัญหำกองทุน /องค์กรสตร ีเคร ือ่งมือส่ือสำร /อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
O5 สังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสิทธสิตร ีปัญหำกำรละเมิดและกระท ำควำมรุนแรง
ต่อสตร ี

T1 กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต 
ชอ่งทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T2 ภัยพิบัติ สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้สมำชิกรำยได้ลดลง หรอืขำดรำยได้ มีปัญหำกำรช ำระคืนเงนิต้นและดอกเบ้ีย 
ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
T3 ภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้สินค้ำ/บรกิำรรำคำแพง ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและประกอบอำชพี
ของสมำชกิส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีภำคครวัเรอืนสูงขึ้น ขำดเงนิออม 
T4 สถำนกำรณ์ สงครำม รสัเซีย และยูเครน เกำหลี และ สหรฐัอเมรกิำ ท ำให้สินค้ำจ ำเป็นรำคำ
สูงขึ้น ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและประกอบอำชพี และ รำยได้ของสมำชกิ 
T5 สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรบีำงส่วนไม่ ใ ห้ควำมส ำคัญต่อกำรช ำระคืน 
เพรำะมีควำมเชือ่ว่ำเงนิกองทุนเป็นเงนิรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องช ำระคืน 
T6 นักกำรเมือง/ผู้มีอิทธพิลในพื้นท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนกองทุน 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน (SWOT Analysis) 
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TOWS 

MATRIX 
 

จุดแข็ง 
S1. เป็นแหล่งเงนิทุนส ำหรบัสตรท่ีีมีดอกเบ้ียต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชีพ สรำ้งรำยได้ให้แก่
สมำชกิให้มีควำมเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
S2. กองทุนมีเงนิอุดหนุนส ำหรบัองค์กรสตร ีเพื่อส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตรสีรำ้งกำรมีส่วนรว่ม 
และกำรเรยีนรูใ้นชุมชน 
S3. กองทุนมีระเบียบข้อกฎหมำยรองรบัให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำรแนวทำง 
ต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์  
S4. คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบรหิำรงำนกองทุนครอบคลุมในทุกพื้นท่ี 
S5. กองทุนมีระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรจดักำรกองทุน 

โอกำส 
O1.ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล มุ่งเน้นพัฒนำคนทุกชว่งวัยท ำให้สตรทุีกชว่งวัยมี
โอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2. มีหน่วยงำนภำครฐัท้ังส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน  
ท่ีมีภำรกิจในด้ำนกำรพัฒนำสตรท่ีีสำมำรถรว่มบูรณำกำรกำรท ำงำนได้ 
O3.  สตร/ีองค์กรสตรมีีบทบำทในสังคมในกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำสตร ี
ในทุกด้ำน เชน่ สังคมเศรษฐกิจ กำรเมือง เป็นต้น 
O4.  เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสำมำรถน ำมำสนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้กองทุนพัฒนำ 
บทบำทสตรมีำใชใ้นกำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนำระบบBack up/ข้อมลู/
บรกิำร กำรส่งเสรมิอำชพี/กำรบรหิำรหน้ี แก้ไขปัญหำกองทุน /องค์กรสตร ีเคร ือ่งมือ
ส่ือสำร /อุปกรณ์ต่ำง  ๆ
O5.สังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสิทธสิตร ีปัญหำกำรละเมิดและกระท ำ
ควำมรุนแรงต่อสตร ี

กลยุทธเ์ชงิรุก 
O1+ O2 +O3+S1+S4 : กองทุนมีเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อส่งเสรมิสตรแีละกลุ่มสตรใีห้มีโอกำสเข้ำถึง
แหล่งทุนดอกเบ้ียต่ำโดยมีคณะท ำงำนทุกระดับเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
และมีระเบียบกฎหมำยรองรบักำรด ำเนินงำน 
O1+  S2 : กองทุนมีเงนิอุดหนุนเพื่อส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตรสีร้ำงกำรมีส่วนรว่ม  
และกำรเรยีนรูใ้นชุมชนตำมยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำลท่ีมุ่งเน้นพัฒนำคนทุกช่วงวัยท ำให้สตร ี
ทุกชว่งวัยมีโอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2.+ S4. : มีหน่วยงำนภำครฐัส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มของหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจด้ำนสตรเีพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 

2.2 กำรวเิครำะห์กลยุทธจ์ำก SWOT Analysis 
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W 1. กองทุนไม่มีกำรทบทวนข้อมูล คู่มือ แนวทำง ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบันท ำให้  
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ชดัเจน 
W 2. กองทุนขำดกำรวเิครำะห์ วจิยั ประเมินผลควำมส ำเรจ็และปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
W 3. ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถเรยีกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
W 4. ระบบกำรเงนิ บัญช ีกำรรำยงำน ไม่ทันสมัย ไม่ทันก ำหนดเวลำ ไม่สะดวกในกำรใชง้ำน 
W 5. พนักงำนกองทุนขำดขวัญก ำลังใจ ไม่มีควำมมั่นคงในอำชพี สวัสดิกำรไม่เหมำะสม มีกำรลำออก
บ่อยครัง้ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเน่ือง 
W 6. กำรสรำ้งกำรรบัรูช้อ่งทำงกำรประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรยีังไม่ท่ัวถึง 
W 7.  ไม่มีระบบประกันควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (หลักทรัพย์, ประกัน, ฌำปนกิจ, กำรออมเงนิ)  
ในกำรกู้เงนิทุนหมุนเวยีน 
W 8. เจำ้หน้ำท่ี ข้ำรำชกำร ไม่เพียงพอ รบัผิดชอบงำนหลำยด้ำน และมีภำระงำนในพื้นท่ีมำก 
W 9.  กองทุนอยู่ ภำยใต้ก ำกับของรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ ปฏิ บั ติงำนเป็นข้ ำรำชกำร  
ส่งผลให้ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวงหน้ีท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับเอกชน 

โอกำส 
O1. ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล มุ่งเน้นพัฒนำคนทุกช่วงวัยท ำให้สตรทุีกช่วงวัยมี
โอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2. มีหน่วยงำนภำครฐัท้ังส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน ท่ีมีภำรกิจ
ในด้ำนกำรพัฒนำสตรท่ีีสำมำรถรว่มบูรณำกำรกำรท ำงำนได้ 
O3. สตร/ีองค์กรสตรมีีบทบำทในสังคมในกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำสตรใีนทุกด้ำน เชน่ 
สังคมเศรษฐกิจ กำรเมือง เป็นต้น 
O4. เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสำมำรถน ำมำสนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีำใช้
ในกำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนำระบบBack up/ข้อมูล/บรกิำร กำรส่งเสรมิ
อำชพี/กำรบรหิำรหน้ี แก้ไขปัญหำกองทุน /องค์กรสตร ีเคร ือ่งมือส่ือสำร /อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
O5.สังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสิทธิสตร ี ปัญหำกำรละเมิดและกระท ำ                   
ควำมรุนแรงต่อสตร ี

กลยุทธเ์ชงิแก้ไข 
 
O4.+ W 6 : ประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรผี่ำนชอ่งทำงโซเชยีลมีเดีย 
O4+ W8 : ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ำถึงง่ำยในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของเจำ้หน้ำท่ี 
O4+  W 3+  W 4 : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหำระบบกำรเงนิ กำรบัญชี  
กำรรำยงำนและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 
และให้บรกิำรผู้ใชภ้ำยนอก 
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TOWS 
MATRIX 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
S๑. เป็นแหล่งเงนิทุนส ำหรบัสตรท่ีีมีดอกเบ้ียต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชีพ สรำ้งรำยได้
ให้แก่สมำชกิให้มีควำมเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
S2. กองทุนมีเงนิอุดหนุนส ำหรับองค์กรสตร ี เพื่อส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของสตร  ี
สรำ้งกำรมีส่วนรว่ม และกำรเรยีนรูใ้นชุมชน 
S3. กองทุนมีระเบียบข้อกฎหมำยรองรบัให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำร
แนวทำง ต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์  
S4. คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรบรหิำรงำนกองทุนครอบคลุม 
ในทุกพื้นท่ี 
S5. กองทุนมีระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรจดักำรกองทุน 

 
 
 

อุปสรรค 
T1. กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต 
ชอ่งทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T 2. ภัยพิบัติ สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้สมำชิกรำยได้ลดลง หรอืขำดรำยได้ มีปัญหำกำรช ำระคืน 
เงนิต้นและดอกเบ้ียของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
T3.  ภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้สินค้ำ/บรกิำรรำคำแพง ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชีวติ 
และประกอบอำชพีของสมำชกิส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีภำคครวัเรอืนสูงขึ้น ขำดเงนิออม 
T4. สถำนกำรณ์ สงครำม รสัเซีย และยูเครน เกำหลี และ สหรฐัอเมรกิำ ท ำให้สินค้ำ
จ ำเป็นรำคำสูงขึ้น ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและประกอบอำชพี และ รำยได้ของสมำชกิ 
T5. สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรบีำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรช ำระคืน
เพรำะมีควำมเชือ่ว่ำเงนิกองทุนเป็นเงนิรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องช ำระคืน 
T6. นักกำรเมือง/ผู้มีอิทธพิลในพื้นท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนกองทุน 

กลยุทธเ์ชงิป้องกัน 
 

T3+ S3 : กองทุนฯ เพื่อเป็นทำงเลือกของสตรใีนกำรประกอบอำชพีเพื่อให้สตรมีีควำมเข้มแขง็ 
พึ่งตนเอง 
T1+ S3 : คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำรแนวทำงต่ำงๆ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์
กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลกระทบต่อสมำชกิที่กู้ยืมเงนิสตร ี
เพื่อน ำไปประกอบอำชพี 
T5+ S4 : ใช้กลไกของคณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกำรสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
ท่ีถูกต้องแก่สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรใีนกำรช ำระคืนเงนิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
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TOWS 
MATRIX 

 

จุดอ่อน 
W1. กองทุนไม่มีกำรทบทวนข้อมูล คู่มือ แนวทำง ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบันท ำให้
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ชดัเจน 
W 2. กองทุนขำดกำรวเิครำะห์ วจิยั ประเมินผลควำมส ำเรจ็และปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
W 3. ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถเรยีกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
W 4. ระบบกำรเงนิ บัญช ีกำรรำยงำน ไม่ทันสมัย ไม่ทันก ำหนดเวลำ ไม่สะดวกในกำรใชง้ำน 
W 5. พนักงำนกองทุนขำดขวัญก ำลังใจ ไม่มีควำมมั่นคงในอำชพี สวัสดิกำรไม่เหมำะสม มีกำรลำออก
บ่อยครัง้ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเน่ือง 
W 6. กำรสรำ้งกำรรบัรูช้อ่งทำงกำรประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรยีังไม่ท่ัวถึง 
W 7.  ไม่มีระบบประกันควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (หลักทรัพย์, ประกัน, ฌำปนกิจ, กำรออมเงนิ)  
ในกำรกู้เงนิทุนหมุนเวยีน 
W 8. เจำ้หน้ำท่ี ข้ำรำชกำร ไม่เพียงพอ รบัผิดชอบงำนหลำยด้ำน และมีภำระงำนในพื้นท่ีมำก 
W 9.  กองทุนอยู่ภำยใต้ก ำกับของรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนเป็นข้ ำรำชกำร ส่งผล 
ให้ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวงหน้ีท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับเอกชน 

อุปสรรค 
T1. กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผลต่อต้นทุน 
กำรผลิต ชอ่งทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T 2. ภัยพิบัติ สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้สมำชกิรำยได้ลดลง หรอืขำดรำยได้ มีปัญหำกำรช ำระคืนเงนิ
ต้นและดอกเบ้ียของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
T3.  ภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้สินค้ำ/บรกิำรรำคำแพง ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชีวติ 
และประกอบอำชพีของสมำชกิส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีภำคครวัเรอืนสูงขึ้น ขำดเงนิออม 
T4. สถำนกำรณ์ สงครำม รสัเซีย และยูเครน เกำหลี และ สหรฐัอเมรกิำ ท ำให้สินค้ำ
จ ำเป็นรำคำสูงขึ้น ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชวีติและประกอบอำชพี และ รำยได้ของสมำชกิ 
T5. สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรบีำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรช ำระคืน
เพรำะมีควำมเชือ่ว่ำเงนิกองทุนเป็นเงนิรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องช ำระคืน 
T6. นักกำรเมือง/ผู้มีอิทธพิลในพื้นท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด ำเนินงำนกองทุน 

กลยุทธเ์ชงิรบั 
 

T1. +T 2+ T3+ T4+ W 6+ W8 : พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีให้แก่บุคลำกรเพื่อชว่ยเหลือ 
สนับสนุนสมำชกิเมื่อประสบปัญหำภัยพิบัติ ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ สงครำม และกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
T5+ W 9 : ปรบัปรุงกฎหมำยระเบียบข้อบังคับเพื่อรองรบัมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวงหน้ี 
ท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับเอกชน 
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ส่วนที ่3  
ทิศทำงของ 

กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี 
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ยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 : กำรสรำ้งควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
  เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเปน็อยูแ่ละคุณภำพชวีติที่ดีขึ้น 
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพทรพัยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรสรำ้งกำรเติบโต คุณภำพชวีติที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ยุทธศำสตรท์ี่ 6 กำรปรบัสมดุลและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 

แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน  
(ฉบับปรบัปรุง) ด้ำนที่ 5 ด้ำนเศรษฐกิจ กระจำยควำมเจรญิและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม เพือ่เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและลดควำมเหลือ่มล้ำ 

ด้ำนที่ 9 ด้ำนสังคม สรำ้งสังคมคุณภำพที่เป็นธรรมไม่แบง่แยกให้โอกำสทุกคนตำมศักยภำพทีม่ ี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที ่13  

แผนพัฒนำสตรใีนชว่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนขำ้มรุน่ลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ เหมำะสม 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  ปรบัเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงชำย 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 เสรมิพลังเพ่ิมบทบำทกำรมีส่วนรว่มเพ่ือพัฒนำสังคมและคุณภำพชวีติแก่สตรทีกุกลุ่มและทุกระดับ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 3 พัฒนำเง ื่อนไขและปัจจยัที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำสตรทีี่มีประสิทธผิลและเสมอภำค 
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ก ำหนดมำตรกำรเฝำ้ระวัง ขจดัปัจจยัเส่ียงป้องกันคุ้มครอง ชว่ยเหลือและเยียวยำ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 สรำ้งควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตร ี

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) กรมกำรพัฒนำชุมชน 

วสัิยทัศน์   “ เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงย่ังยืน ด้วยหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนปฏบิัติรำชกำรเร ือ่งที ่1 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแขง็ของชมุชนให้สำมำรถบรหิำรจดักำรและพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
แผนปฏบิัติรำชกำรเร ือ่งที ่2 กำรส่งเสรมิและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง 
แผนปฏบิัติรำชกำรเร ือ่งที ่3 กำรสรำ้งควำมรว่มมือและส่งเสรมิบทบำทเครอืข่ำยกำรพัฒนำชุมชนทัง้ในและต่ำงประเทศ 
แผนปฏบิัติรำชกำรเร ือ่งที ่4 กำรพัฒนำองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมธีรรมำภิบำล บุคลำกรมอีุดมกำรณ์ 

                       และเชีย่วชำญในงำนพฒันำชุมชน 

แผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) 
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี              
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ  
23 ฉบับ 

ประเด็นที่ 15 ด้ำนพลังสังคม  
ประเด็นที่ 16 ด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก 
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1.จัดสรรเงนิทุนหมุนเวยีนให้แก่สตรแีละองค์สตร ีเพื่อน ำไปใช้ในกำรสร้ำงงำน กำรสร้ำงอำชีพ  
    สรำ้งรำยได้ในชุมชน  
2. จัดสรรเงนิทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำสตร ีองค์กรสตร ีและเครอืข่ำยสตรใีห้มีขีดควำมสำมำรถ 
    ในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนรว่มในกำรปกป้อง คุ้มครอง แก้ไขปัญหำสตร ีพัฒนำคุณภำพชีวติสตร ี
    และผู้ด้อยโอกำสในชุมชน  
3. บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมมั่นคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 วสัิยทศัน์ 

เป็นแหล่งทุนที่ส ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคุณภำพชวีติและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 

3.3 พันธกิจ 

3.2 เป้ำประสงค์หลัก 

สตรมีีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชวีติที่ดี เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
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3.4 ประเด็นกำรพัฒนำ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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ประเด็นกำรพัฒนำ เปำ้หมำยและตัวชีวั้ด 
1. กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและ
รำยได้แก่สตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ เปำ้หมำย 
 สตรมีีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครวัได้ 

➢ ตัวชีวั้ด 
 

ตัวชีว้ัด 
 

หน่วยนับ 
ค่ำเปำ้หมำย : ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. จ ำนวนโครงกำรที่กองทุน
พัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติใน
กำรส่งเสรมิอำชพี 

 
โครงกำร 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

 
5,500 

2. รอ้ยละของโครงกำรที่ได้รบั
กำรอนุมัติเงนิกู้จำกกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ีมีรำยได้
เพ่ิมขึ้น 

 
รอ้ยละ 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตร ี
ได้รบักำรพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

 
ผลิตภัณฑ์ 

 
372 

 
372 

 
372 

 
372 

 
372 

 

3.5 เป้ำหมำย ตัวชีว้ัด และค่ำเป้ำหมำย 
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ประเด็นกำรพัฒนำ เปำ้หมำยและตัวชีวั้ด 
2. กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง
สตร ีองค์กรสตร ี 
และกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ เป้ำหมำย 
   องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตรมีีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรแีละมีส่วนร่วม 
ในกำรเสรมิสรำ้งควำมม่ันคงของชุมชน 
➢ ตัวชีว้ัด 

 
ตัวชีว้ัด 

 
หน่วยนับ 

ค่ำเปำ้หมำย : ปีงบประมำณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จ ำนวนสตร ีได้รบักำร
พัฒนำศักยภำพในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองใน
ชุมชน 

 
คน 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

2. จ ำนวนองค์กรท่ีมีบทบำทใน
กำรพัฒนำศักยภำพและ
คุณภำพชวีติท่ีได้รบักำรอนุมัติ
เงนิอุดหนุนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

 
กลุ่ม/
องค์กร 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

3. จ ำนวนโครงกำรที่องค์กร
สตรไีด้รบักำรสนับสนุนเงนิ
จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
เพ่ือพัฒนำบทบำทและ
คุณภำพชวีติสตร ี

 
 

โครงกำร 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 
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ประเด็นกำรพัฒนำ เปำ้หมำยและตัวชีวั้ด 
3. กำรเสรมิสรำ้ง 
ขีดควำมสำมำรถองค์กร 
ในกำรบรหิำรกองทุนฯ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ เป้ำหมำย 
   กองทุนมีควำมม่ันคง บรหิำรด้วยควำมเป็นธรรม โปรง่ใส และมีประสิทธภิำพ 
➢ ตัวชีว้ัด 

 
ตัวชีว้ัด 

ค่ำเปำ้หมำย : ปีงบประมำณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
มีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนตำมท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

4 4 4 4 4 
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ประเด็นกำรพัฒนำ กลยุทธ ์ หน่วยงำนรบัผิดชอบ 

หลัก ผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนรว่ม 
1. กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี
 

1.1 กำรพัฒนำกลุ่มอำชพีสตร ี คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

- 
1.2 กำรพัฒนำกลยุทธท์ำงกำรตลำด คกส./ สกส./ สพจ./ 

สพอ. 
สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

- 
1.3 กำรส่งเสรมิชอ่งทำงกำรตลำด คกส./ สกส./ สพจ./ 

สพอ. 
สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

- 
2. กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ี
องค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 

2.1  กำรพัฒนำศักยภำพสตรแีละองค์กร
สตร ี

คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

2.2 กำรพัฒนำศักยภำพเครอืข่ำยสตรทุีก
ระดับ 

คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

2.3 กำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชวีติ คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ 
เอกชน/ ประชำสังคม 

3. กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถ
องค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 

3.1 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำร
ขับเคล่ือนกองทุนฯ 

คกส./ สกส./ สพจ./ 
สพอ. 

สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

- 
3.2 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ คกส./ สกส. สกส./คกส. - 
3.3 กำรพัฒนำระบบในกำรบรหิำรจดักำร คกส./ สกส./ สพจ./ 

สพอ. 
สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ 
คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 

- 
 

 

3.6 กลยุทธ ์
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วสัิยทัศน์ เป็นแหล่งทุนที่ส ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคุณภำพชีวติและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน  สตรมีีควำมม่ันคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชวีติที่ดี เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

พันธกิจ 

ตัวชีว้ัด 

ประเด็นกำรพัฒนำ 

แนวทำงกำร
พัฒนำ 

เป้ำประสงค์หลัก 

หน่วยงำน 

1.จดัสรรเงนิทุนหมุนเวยีนให้แก่สตรแีละองค์สตร ี 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรสรำ้งงำน กำรสรำ้งอำชพี สรำ้งรำยได้ในชุมชน 

 

2.จัดสรรเงนิทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำศักยภำพสตรแีละเครอืข่ำยสตรใีห้มีขีดควำมสำมำรถ 
ในด้ำนต่ำง ๆ  และมีส่วนรว่มในกำรปกป้อง คุ้มครอง แก้ไขปัญหำสตร ีพัฒนำคุณภำพชีวติสตร ี
และผู้ด้อยโอกำสในชุมชน  

 3.บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล  

3.บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มคีวำมมั่นคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

สตรมีีรำยได้เล้ียงดูตนเองและครอบครวัได้ 
เป้ำหมำย 

องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตรมีีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรแีละมีส่วนรว่มในกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมม่ันคงของชุมชน 

กองทุนมีควำมม่ันคงบรหิำรด้วยควำมเป็นธรรม โปรง่ใส และมีประสิทธภิำพ 

กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ ์
1.1 กำรพัฒนำกลุ่ม

อำชพีสตร ี
1.2 กำรพัฒนำ 
กลยุทธท์ำง
กำรตลำด 

1.3 กำรส่งเสรมิ
ชอ่งทำงกำรตลำด 

 
1. จ ำนวนโครงกำรท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติได้รบักำรส่งเสรมิอำชพี 

2. โครงกำรท่ีได้รบักำรสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนมีรำยได้เพิ่มขึ้น 

3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

• กำรสนับสนุน
เงนิทุน
หมุนเวยีนเพื่อ
กำรประกอบ
อำชพี 

• กำรส่งเสรมิกำร
รวมกลุ่มอำชพี 

• กำรส่งเสรมิและ
พัฒนำกลุ่ม
อำชพีสตร ี

• กำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพ
กลุ่มอำชพีสตร ี

• กำรพัฒนำกลุ่ม
อำชพีสตรเีป็น
ผลิตภัณฑ์ชมุชน 
(OTOP) 
 

 

• กำรจดัท ำ
ฐำนข้อมูล 
(ฐำนข้อมลู
อำชพี/
ฐำนข้อมูล
ตลำด) 

• กำรส่งเสรมิองค์
ควำมรูด้้ำน
กำรตลำดให้แก่
กลุ่มอำชพีสตร ี
 

• ส่งเสรมิตลำด 
online 

• ส่งเสรมิ 
กำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ ์
ของสมำชกิ 

• จดัมหกรรม
สินค้ำกองทนุ
พัฒนำบทบำทสตร ี
 

2.1  กำรพัฒนำ
ศักยภำพสตรแีละ

องค์กรสตร ี

2.2 กำรพัฒนำ
ศักยภำพเครอืข่ำย
สตรทีุกระดับ 

2.3 กำรส่งเสรมิและ
พัฒนำคณุภำพชวีติ 

 
4. จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 
5. กลุ่มองค์กรและเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้รบักำรพัฒนำศักยภำพและทักษะในกำร
บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
6. องค์กรสตรจีดัโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของสตรหีรอื
กำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
 
• กำรสนับสนุนเงนิ
อุดหนุนเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพสตร ี
และองค์กรสตร ี

• กำรสนับสนุนและ
พัฒนำศักยภำพสตร ี
ผู้น ำสตร ีและองค์กรสตร ี

• กำรสรำ้งผู้น ำสตรรีุน่ใหม่ 
• กำรส่งเสรมิกำรมี 
ส่วนรว่มทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม  
กำรปกครองและ
กำรเมืองในชุมชน 

• กำรส่งเสรมิควำม
เข้มแข็งในกำรบรหิำร
จดักำรองค์กรสตร ี
 

 

• กำรส่งเสรมิองค์ควำมรูใ้นกำร
บรหิำรงำนเครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

• กำรจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ระหว่ำงเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรเีพื่อเชือ่มประสำน
กำรท ำงำนรว่มกัน 

• กำรส่งเสรมิกำรบรหิำรงำน
เครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

• กำรส่งเสรมิควำมเข้มแข็งใน
กำรบรหิำรจดักำรองค์กรสตร ี

• กำรส่งเสรมิเครอืข่ำยสตรใีน
กำรประสำนท ำงำนรว่มกับ
องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยอื่นๆ 

• กำรเพิ่มประสิทธภิำพ อกส.จ. 
อกส.อ. คณะท ำงำนขับเคลื่อน
กองทุนฯ ทุกระดับ อำสำสมัคร
ผู้ประสำนงำนกองทุนฯ 
หมู่บ้ำน/ชุมชนในพื้นท่ี กทม./
จงัหวัด ให้สำมำรถขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำน 
 

 

• กำรส่งเสรมิสตรใีนกำร
น ำหลักปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใชใ้นกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีติสตร ี

• ส่งเสรมิกำรวจิยั
กองทุนพัฒนำบทบำท
สตรกีับกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีติสตร ี

• กำรพัฒนำศักยภำพ
สตรแีละขจดัควำม
ยำกจนสมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรท่ีีมี
รำยได้ต่ำตำมข้อมูล 
จปฐ./TPMAP 

• ส่งเสรมิกิจกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพชวีติ 

• ส่งเสรมิองค์กรสตรจีดั
สวัสดิกำรและส่งเสรมิ
สวัสดิภำพของสตร ี
 

 

3.1 กำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรใน
กำรขับเคลื่อนกองทนุฯ 

3.2 กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

3.3 กำรพัฒนำ
ระบบในกำรบรหิำร

จดักำร 

7. กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 

• กำรเพิ่มประสิทธภิำพ
บุคลำกรในกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

• กำรส่งเสรมิ
กระบวนกำรจดักำร
ควำมรูก้ำรท ำงำน 
ในด้ำนต่ำง ๆ เชน่ 
ด้ำนกำรเงนิ ด้ำนกฎหมำย
แก่บุคลำกรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
 

 

• สนับสนุนกำร
ให้บรกิำรข้อมูล
ข่ำวสำรกองทุนฯ ด้วย
เทคโนโลยีสำสนเทศ 

• สรำ้งและพัฒนำ
เครอืข่ำยกำรใช้
ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

• พัฒนำระบบบัญชี
กำรเงนิและโปรแกรม
ทะเบียนลูกหนี้  

 

• กำรพัฒนำระบบ 
กำรตรวจสอบภำยใน 
กำรควบคุมภำยใน  
กำรบรหิำรงำนบุคคล 
และกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

• กำรปรบัปรุงและพัฒนำ
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ ท่ีเอื้อต่อ 
กำรด ำเนินงำนกองทุนฯ 

• กำรจดัท ำคู่มีอ ส่ือ 
ส ำหรบักำรปฏิบัติงำน
ของกลไกกำรขับเคลื่อน
งำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรทุีกระดับ 

• กำรเสรมิสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร 
ให้เป็นท่ีรูจ้กั 

• กำรเชดิชูเกียรติสตร ี
กลุ่มอำชพีและเครอืข่ำย
ดีเด่น เพื่อสรำ้ง
แรงจูงใจในกำรพัฒนำ
อำชพีและบทบำทสตร ี

 
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
 

ผู้รบัผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้มีส่วนรว่ม : ภำคีกำรพัฒนำภำครฐั/ เอกชน/ ประชำสังคม 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
 

ผู้รบัผิดชอบหลัก : คกส./ สกส./ สพจ./ สพอ. 
ผู้ปฏิบัติ : สมำชกิกองทุน/ อกส.จ./ อกส.กทม.อกส.อ./ คณะท ำงำนฯ ทุกระดับ 
 

แผนปฏิบัติกำร 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
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ตัวชีวั้ด ค ำอธบิำย 
ตัวชีว้ัดที ่1 จ ำนวนโครงกำรทีก่องทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
อนุมัติในกำรส่งเสรมิอำชพี 

โครงกำรที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติ  หมำยถึง โครงกำรท่ีสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
ท้ังประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทองค์กรสตร ียื่นเสนอโครงกำรเพ่ือใชใ้นกำรประกอบอำชพี และสมำชกิ
ได้รบัเงนิไปประกอบอำชพีในแต่ละปีงบประมำณ 

ตัวชีว้ัดที ่2 รอ้ยละของโครงกำรทีไ่ด้รบักำรอนุมัติเงนิกู้
จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
  

โครงกำร หมำยถึง จ ำนวนโครงกำรที่สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรขีอรบัเงนิสนับสนุนทุนหมุนเวยีน 
ได้รบักำรสนับสนุน  หมำยถึง ได้รบักำรพิจำรณำโครงกำรให้น ำเงนิไปประกอบอำชพี 
มีรำยได้เพ่ิมขึ้น  หมำยถึง สมำชกิกองทุนได้น ำเงนิทุนไปประกอบอำชพีท ำให้มีรำยได้เพ่ิมขึ้น 

ตัวชีว้ัดที ่3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 

ผลิตภัณฑ์ของสตร ีหมำยถึง  ผลิตภัณฑ์ของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรท่ีีได้รบัเงนิกู้ยืมจำกกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรไีปประกอบอำชพี  
กำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สตร ีท่ีได้รบักำรพัฒนำและสำมำรถน ำไปขึ้น
ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  กับกรมกำรพัฒนำชุมชน  
หมำยเหตุ    จงัหวัดขนำดเล็ก    34  จงัหวัด ๆ ละ    4 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน    136  ผลิตภัณฑ์ 
                  จงัหวัดขนำดกลำง  22  จงัหวัด ๆ ละ    5 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน    110  ผลิตภัณฑ์ 
                  จงัหวัดขนำดใหญ่   21 จงัหวัด ๆ ละ     6 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน    126  ผลิตภัณฑ์ 
                  รวมท้ังส้ิน   372  ผลิตภัณฑ์ 
 

ตัวชีว้ัดที ่4 จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 
 
 

สตร ีหมำยถึง สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
หมู่บ้ำน/ชุมชน คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรทุีกระดับ คณะกรรมกำรกลุ่มอำชีพสตรท่ีีขึ้น
ทะเบียนกับกองทุนฯ  คณะกรรมกำรสมำชกิประเภทองค์กรสตร ี 
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ตัวชีวั้ด ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดที่ 5 จ ำนวนองค์กรที่มีบทบำทในกำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพชวีติที่ได้รบักำรอนุมัติเงนิอุดหนุน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

กลุ่มองค์กร หมำยถึง องค์กรสตรท่ีีเป็นสมำชกิกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
กำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ หมำยถึง กำรเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ในตัวเองให้มีมำกขึ้น 
หรอืกำรพัฒนำควำมสำมำรถที่มีอยู่ให้มีมำกขึ้น 

ตั วชี้ วั ดที่  6  จ ำนวนโครงกำรที่ อง ค์กรสตร ไี ด้รับ 
กำรสนับสนุนเงนิจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
เพ่ือพัฒนำบทบำทและคุณภำพชวีติสตร ี

องค์กรสตร ีหมำยถึง องค์กรสตรท่ีีเป็นสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
ควำมต้องกำรของสตร ีหมำยถึง ควำมต้องกำรของสตรหีรอืกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ท่ีก ำหนดไว้ ใน 
แผนกำรพัฒนำระดับหมู่บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด หรอืท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกี ำหนด โดยเป็นกิจกรรม 
ท่ีจดัโดยองค์กรสตรหีรอืองค์กรสตรมีีส่วนรว่มในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม   
กำรพัฒนำคุณภำพชีวติ หมำยถึง มีควำมสุข ควำมพอใจใน สุขภำพอนำมัย โภชนำกำร กำรศึกษำ รำยได้      
ที่อยู่อำศัย ทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม กำรอยู่รว่มกันในสังคม/ชุมชน อย่ำงน้อย 2 ใน 4 ข้อ ดังน้ี 
1. ครวัเรอืนของสมำชกิผ่ำนเกณฑ์ ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.)  
2. สตรไีด้รบักำรเข้ำถึงสวสัดิกำรของชุมชนหรอืรฐั 
3. มีกำรท ำกิจกรรมรว่มกันภำยในครอบครวัและชุมชน 
4. ครวัเรอืนของสมำชกิมีกำรออม 
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ตัวชีวั้ด ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดท่ี 7 กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ีกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

เกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงกำรคลังก ำหนด  หมำยถึง เกณฑก์ำรประเมินผลทุนหมุนเวยีนท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนดในแต่ละ
ปีงบประมำณ ซึง่จะประกอบด้วย เกณฑก์ำรประเมินผล 6 ด้ำน  ได้แก่  
           1. ด้ำนกำรเงนิ  
           2. ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
           3. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
           4. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรทุนหมุนเวยีน 
           5. กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรผู้บรหิำรทุนหมุนเวยีน พนักงำน และลกูจำ้ง 
           6. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรฐั/กระทรวงกำรคลัง 
 
ผลกำรประเมินในภำพรวมท้ัง 6 ด้ำน ไม่ตำ่กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนท่ีระดับ 4.0000 คะแนน 
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ส่วนที ่4  
แผนงำน/โครงกำร 

ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
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 โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 

 
 

 

กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 กำร
พัฒนำ
กลุ่มอำชพี
สตร ี

สนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้เข้ำถึงแหลง่
เงนิทุนดอกเบ้ียต่ำมี
อำชพีและใชเ้งนิ
เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร รอ้ยละ 80 
 

จงัหวัด/กทม. 
 

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร
 
 
 
 
  

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร 

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร 

1,478.0000 
7,390  

โครงกำร 

1,478.0000 
7,390 

โครงกำร 

 

 พัฒนำกลุม่อำชพี
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรสู่ีกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 
OTOP 

รอ้ยละกลุ่มอำชพี
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรท่ีีได้รบั
เงนิทุนหมุนเวยีน
และได้รบัผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจ ได้รบั
กำรพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์(OTOP) 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีได้รบั
เงนิทุน

หมุนเวยีนท่ียัง
ไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็น 
OTOP 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ ์

รวม 760 
ผลิตภัณฑ ์

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ ์

รวม 760 
ผลิตภัณฑ ์

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ ์

รวม 760 
ผลิตภัณฑ ์

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ ์

รวม 760 
ผลิตภัณฑ ์

 

11.4000 
76 แห่ง ๆ ละ 
10 ผลิตภัณฑ ์

รวม 760 
ผลิตภัณฑ ์

 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี
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                                                                                                                                                                            โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กลยุทธ ์ แผนงำน/

โครงกำร 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.2 
กำรพัฒนำ
กลยุทธ์
ทำง
กำรตลำด 

 

พัฒนำทักษะ
อำชพีสมำชกิ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี
ท่ีได้รบัผลกระทบ
จำกเศรษฐกิจ 
และโรคอุบัติใหม ่

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรท่ีี
ได้รบัผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ ได้รบักำร
พัฒนำทักษะและมี
รำยได้เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
40 ในปี 2570 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีได้รบั
เงนิทุน

หมุนเวยีนเพื่อ
น ำไปพัฒนำ
ฟ้ืนฟูกลุม่
อำชพี 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

15.2000 
878 แห่ง 

 

 

1.3  
กำร
ส่งเสรมิ
ชอ่งทำง
กำรตลำด 

ส่งเสรมิชอ่งทำง
กำรตลำด
ผลิตภัณฑก์ลุ่ม
อำชพีกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

กลุ่มอำชพีกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ท่ีได้รบัผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจมี
ชอ่งทำงกำรตลำด
ส ำหรบัจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑชุ์มชน 
จงัหวัดละ 2 ครัง้/ปี 

กลุ่มสมำชกิ
สตรท่ีีมีข้อมูล
จำกTPMAP 
จ ำนวน 76 

จงัหวัด ๆ ละ 2 
ครัง้/ปี โดยจดั
ในไตรมำส 3 - 4 

10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 

 

10.6400 
76 แห่ง 
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 โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 

 
 
 

กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
2.1  กำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
สตรแีละ
องค์กรสตร ี

สนับสนุนเงนิ
ทุนอุดหนุน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

พัฒนำศักยภำพสตร ี
และแก้จนแบบมุง่
เป้ำองค์กรตำม
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำรรอ้ยละ 80 

จงัหวัด/กทม. 295.0000 
1,475 

โครงกำร 

295.0000 
1,475 

โครงกำร 

295.0000 
1,475 

โครงกำร 

295.0000 
1,475  

โครงกำร 

295.0000 
1,475 

โครงกำร 

 

2.2 กำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
เครอืข่ำย 

เสรมิสรำ้ง
ศักยภำพ
คณะท ำงำน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

  59.1450 59.1450 59.1450 59.1450 59.1450  

 (1) เพิม่ศักยภำพ
คณะท ำงำน
ขับเคลือ่นกองทุนฯ
ระดับต ำบล/
เทศบำล 
 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคลื่อนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อน
ระดับต ำบล
เทศบำล 

9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

9.4250 
1,885 แห่ง 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
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                                                                                                                                                                            โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กลยุทธ ์ แผนงำน/

โครงกำร 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
 (2) เพิม่ศักยภำพ

คณะอนุกรรมกำร
กองทุนฯระดับ
อ ำเภอ 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคลื่อนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อน
ระดับอ ำเภอ 

 

17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

17.5600 
878 แห่ง 

 

 (3) เพิม่ศักยภำพ
คณะอนุกรรมกำร
กองทุนฯระดับ
เขต 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคลื่อนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
83 

คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อน
ระดับเขต 

1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

1.0000 
50 แห่ง 

 

 

 (4) เพิ่มศักยภำพ
คณะอนุกรรมกำร
กองทุนฯระดับ
จงัหวัด 

คณะท ำงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้พัฒนำศักยภำพ
และสำมำรถ
ขับเคลื่อนงำน
กองทุนฯได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อน
ระดับจงัหวัด 

31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 

31.1600 
77 แห่ง 
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โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กลยุทธ ์ แผนงำน/

โครงกำร 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
 เสรมิสรำ้ง

ศักยภำพ
เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรพัฒนำ
ศักยภำพ ท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 80 

 22.4000 22.4000 22.4000 24.4000 24.4000  

 (1) เพิม่ศักยภำพ
เครอืข่ำย
คณะท ำงำน
ขับเคลื่อนกองทุนฯ
ระดับจงัหวัด 

เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรพัฒนำ
ศักยภำพ ท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 81 

จงัหวัด/กทม. 15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

15.4000 
77 แห่ง 

 

 (2) เพิม่ศักยภำพ
เครอืข่ำย
คณะท ำงำน
ขับเคลื่อนกองทุนฯ
ระดับภำค 

เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรพัฒนำ
ศักยภำพ ท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 82 

จงัหวัด/กทม. 2.0000 
4 แห่ง 

2.0000 
4 แห่ง 

2.0000 
4 แห่ง 

3.0000 
4 แห่ง 

3.0000 
4 แห่ง 

 

 (3) เพิม่ศักยภำพ
เครอืข่ำย
คณะท ำงำน
ขับเคลื่อนกองทุนฯ
ระดับประเทศ 

เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรพัฒนำ
ศักยภำพ ท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
รอ้ยละ 83 

จงัหวัด/กทม. 
 

5.0000 
1 แห่ง 

5.0000 
1 แห่ง 

5.0000 
1 แห่ง 

6.0000 
1 แห่ง 

6.0000 
1 แห่ง 
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โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กลยุทธ ์ แผนงำน/

โครงกำร 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
2.3 กำร
ส่งเสรมิ
และ
พัฒนำ
คุณภำพ
ชวีติ 

พลังสตรยีุคใหม่
รว่มใจขจดัควำม
ยำกจนแบบพุ่งเป้ำ 

กลุ่มสมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรท่ีี
มีรำยได้น้อยกลุ่ม
เปรำะบำง ได้รบักำร
พัฒนำคุณภำพชวีติ
ท่ีดีขึ้น รอ้ยละ 40 
ในปี 2570 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีมีรำยได้
ต่ำตำมข้อมูล 
จปฐ./TPMAP 
จ ำนวน 76 
จงัหวัด 

43.9000 
76 จงัหวัด/878 

อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/878 

อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/878 

อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/ 
878 อ ำเภอ 

43.9000 
76 จงัหวัด/878 

อ ำเภอ 

 

 ส่งเสรมิกำรลงทุน
ทำงสังคมแบบ 
มุ่งเป้ำ เพื่อกำร
พัฒนำชุมชนของ
สตร ี

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ท่ียำกจนและด้อย
โอกำสทำงเศรษฐกิจ 
ได้รบักำรชว่ยเหลือ
จำกระบบกำรลงทุน
ทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำ 

จงัหวัด/กทม. ไม่ใชง้บประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใชง้บประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใชง้บประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใชง้บประมำณ 
77 แห่ง 

ไม่ใชง้บประมำณ 
77 แห่ง 
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 โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 

 
 

กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3.1 กำร
พัฒนำ
สมรรถนะ
บุคลำกร
ในกำร
ขับเคลื่อน
กองทุนฯ 

         

3.2 กำร
พัฒนำ
ระบบ
ข้อมูล
สำรสนเทศ 

เพิ่มประสิทธภิำพ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ดิจทัิลกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

มีฐำนข้อมลูขนำด
ใหญ ่เพื่อกำรพัฒนำ
ชุมชน 

ส่วนกลำง  -     -    2.0000 
2 ระบบ 

 -    5.0000 
2 ระบบ 

 

3.3 กำร
พัฒนำ
ระบบใน
กำรบรหิำร
จดักำร 

กำรวจิยั
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

ส ำนักงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
(สกส.) มผีลงำนกำร
วจิยัอย่ำงน้อย ปีละ 
1 ผลงำน 
 

สมำชกิกองทุนฯ/
คณะขับเคลื่อนฯ

ทุกระดับ/
คณะอนุกรรมกำรฯ

ทุกระดับใน
จงัหวัด/กทม. 

 

0.3000 
1 งำนวจิยั 

0.3200 
1 งำนวจิยั 

0.3400 
1 งำนวจิยั 

0.3500 
2 งำนวจิยั 

0.4000 
2 งำนวจิยั 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 กำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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                                                                                                                                                                            โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กลยุทธ ์ แผนงำน/

โครงกำร 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3.3 กำร
พัฒนำ
ระบบใน
กำรบรหิำร
จดักำร 

เชดิชูเกียรติคน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

 จงัหวัด/กทม. 15.3500 15.3500 15.3500 15.3500 15.3500  

 (1) คัดเลือกคน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรดีีเด่น
จงัหวัด/
กรุงเทพมหำนคร 

สมำชกิกลุม่/องค์กร/
เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรยกย่องเชดิ
ชูเกียรติ มขีวญั
ก ำลงัใจท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
 

จงัหวัด/กทม. 
 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

3.8500 
77 แห่ง 

 

 (2) คัดเลือกคน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรดีีเด่น
เขตตรวจรำชกำร 

สมำชกิกลุม่/องค์กร/
เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรยกย่องเชดิ
ชูเกียรติ มขีวญั
ก ำลงัใจท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
 

18 เขตตรวจ
รำชกำร/กทม. 

 

9.5000 
19 แห่ง 

9.5000 
19 แห่ง 

9.5000 
19 แห่ง 

9.5000 
19 แห่ง 

 

9.5000 
19 แห่ง 
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                                                                                                                                                                            โครงกำรส่งกองแผนงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กลยุทธ ์ แผนงำน/

โครงกำร 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
และค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
 (3) เชดิชูเกียรติ

และเสรมิสรำ้ง
พลังสตรเีป็น 
แบรนด์กองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

สมำชกิ/องค์กร/
เครอืข่ำยกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
ได้รบักำรเชดิชู
เกียรติ และเป็นพลงั
เสรมิสรำ้ง(Soft 
Power)ด้วยกระท ำ
ตนเป็นแบรนด์
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

18 เขตตรวจ
รำชกำร/กทม. 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

2.0000 
19 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

โครงกำรจำกเวทีกำรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรฯ 

 

    กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/
ตัวชีว้ัดและค่ำ
เปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 
กำรพัฒนำ
กลุ่มอำชพีสตร ี

พัฒนำทักษะ
อำชพีแก่สมำชกิ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีขอรบักำร
สนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีน 

จงัหวัด/กทม. 19.2500 3.8500 3.8500 3.8500 3.8500 3.8500  

เสรมิสรำ้งวนัิย
กำรเงนิกลุ่ม
อำชพี 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีขอรบักำร
สนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีน 

จงัหวัด/กทม. 15.4000 3.0800 3.0800 3.0800 3.0800 3.0800  

1.2 
กำรพัฒนำ 
กลยุทธท์ำง
กำรตลำด 

ส่งเสรมิควำมรูด้้ำน
กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ ์บรรจุ
ภัณฑ์ กำรบรหิำร
จดักำรด้ำน
กำรตลำดสู่
ผลิตภัณฑ ์OTOP 
 
 

สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตรท่ีีขอรบักำร
สนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีน 
 
 
 
 
 

จงัหวัด/กทม. 385000 7.7000 7.7000 7.7000 7.7000 7.7000  

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี
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โครงกำรจำกเวทีกำรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรฯ 

กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/
ตัวชีว้ัดและค่ำ
เปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.3  
กำรส่งเสรมิ
ชอ่งทำง
กำรตลำด 

ส่งเสรมิกำร
จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อำชพีกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

ส่งเสรมิกำร
จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑใ์ห้แก่
สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตร ี

จงัหวัด/กทม. 77.0000 15.4000 15.4000 15.4000 15.4000 15.4000  

เชือ่มโยงกำร
สรำ้งเครอืข่ำย
ควำมรว่มมือด้ำน
กำรตลำดกลุ่ม
อำชพีสตร ี

สรำ้งเครอืข่ำย
กำรตลำดให้แก่
สมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตร ี

ภำค 40.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000  
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โครงกำรจำกเวทีกำรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรฯ 

 

กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร ผลผลิต/
ตัวชีว้ัดและค่ำ
เป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(พ้ืนท่ี) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 

2.1   
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
สตรแีละ
องค์กรสตร ี

โครงกำรเพิม่
ประสิทธภิำพกำร
ปฏิบัติงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี
แก่กลไกกำร
ขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

เพิ่ม
ประสิทธภิำพ
กำรปฏิบัติงำน
กองทุน
คณะท ำงำน
ขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี
ระดับจงัหวัด/
ต ำบล/
เทศบำล 

จงัหวัด/ต ำบล/
เทศบำล 

100.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000  

2.2  
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
เครอืข่ำย 

โครงกำรเพิม่
ประสิทธภิำพ
คณะท ำงำน
เครอืข่ำยขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรภีำค 

เพิ่ม
ประสิทธภิำพ
คณะท ำงำน
เครอืข่ำย
ขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรภีำค 

คณะท ำงำน
เครอืข่ำย

กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี
ระดับภำค 

6.0000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000  

ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/
ตัวชีว้ัดและ
ค่ำเปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 

2.3  
กำรส่งเสรมิ
และพัฒนำ
คุณภำพชวีติ 

กำรพัฒนำ
ศักยภำพเครอืข่ำย
ด้ำนสวัสดิกำรและ
คุณภำพชวีติสตร ี

พัฒนำ
ศักยภำพ
เครอืข่ำย
คณะท ำงำน
เครอืข่ำย
ขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี
เพื่อส่งเสรมิ
สวัสดิภำพ
และพัฒนำ
คุณภำพชวีติ
สตร ี

จงัหวัด/กทม. 21.1750 4.2350 4.2350 4.2350 4.2350 4.2350  
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กลยุทธ ์ แผนงำน/โครงกำร ผลผลิต/ตัวชีว้ัดและค่ำ
เปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3.3 กำรพัฒนำ
ระบบในกำร
บรหิำรจดักำร 

3.3.1 ประชุม
พิจำรณำทบทวน
กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับในภำรกิจ
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

ปรบัปรุงกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ ์แนวทำงใน
กำรด ำเนินงำน 

 1.5000 0.5000 - 0.5000 - 0.5000  

 3.3.2 ประชุม
ทบทวนกำรจดัท ำ
คู่มือส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

คู่มือส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

 1.0000 0.5000 - - 0.5000 -  

 3.3.3 จดัท ำคู่มือ 
ส่ือ ส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคลื่อนกองทุนฯ 

จดัท ำคู่มือ ส่ือ ส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ขับเคลื่อนกองทุนฯ 

 4.0000 2.0000 - - 2.0000 -  

 3.3.4 เชดิชูเกียรติ
คนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

เชดิชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

 30.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000  

 3.3.5 เสรมิสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร 

เสรมิสรำ้งภำพลักษณ์
องค์กร 

 7.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  

ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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กลยุทธ ์ แผนงำน/
โครงกำร 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัดและค่ำ
เปำ้หมำย 

กลุ่มเปำ้หมำย 
(พ้ืนที่) 

งบประมำณ
รวม 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3.1 กำรพัฒนำ
สมรรถนะ
บุคลำกรในกำร
ขับเคล่ือน
กองทุนฯ 

  เพิม่ประสิทธถิำพ
บุคลำกรในกำร
บรหิำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ี

พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
กลไกกำรขับเคลื่อนในกำร
บรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

จนท.กองทุน 40.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000  

3.2 กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

3.2.1 พฒันำระบบ   
สำรสนเทศ
ฐำนข้อมลู 
กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

พัฒนำระบบสำรสนเทศ/
ฐำนข้อมลูกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

ระบบสำรสนเทศ/
ฐำนข้อมลูกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตร ี

6.0000 2.0000 - 2.0000 - 2.0000  

 3.2.2 พฒันำระบบ
กำรช ำระเงนิผ่ำน 
application  
ทุกธนำคำร 

พัฒนำระบบกำรช ำระเงนิ
ผ่ำน application  
ทุกธนำคำร 

ระบบกำรช ำระเงนิ
ผ่ำน application  
ทุกธนำคำร 

15.0000 15.0000 - - - -  

 3.2.3 พฒันำระบบ
บัญชกีำรเงนิของ
กองทุน 

พัฒนำระบบบัญชกีำรเงนิ
ของกองทุน 

พัฒนำระบบบัญชี
กำรเงนิของ
กองทุน 

       

 3.2.4 โครงกำร
บ ำรุงรกัษำระบบ
สำรสนเทศเพื่อใช้
ในกำรสนับสนุน
งำนด้ำนบรหิำร
จดักำร 

 บ ำรุงรกัษำระบบ
สำรสนเทศ/ระบบ
บัญชกีำรเงนิ/
ระบบกำรช ำระเงนิ
ผ่ำน application 

15.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000  



 

 

 



 6.1 รายงานการโอนขายบิลงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

          ๑. เร ือ่งเดิม 
      กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรร
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท โดยจัดสรรเป็นงบบรหิารเป็นจ านวนเงนิ 301,495,5๐๐.๐๐ บาท  
งบอุดหนุน จ านวนเงนิ 143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบทุนหมุนเวยีน จ านวนเงนิ 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดดังน้ี  

รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 

       ๒. ข้อเท็จจรงิ 
                                             2 .1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มีหนังสือ ท่ี  มท 0416.2/ 
ว 1023 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2565 เร ือ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน 
ให้จังหวัดเบิกจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และโอนคืนเงนิท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
ให้กับส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 เพ่ือกรมการพัฒนาชุมชนจะได้
พิจารณาจดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัดท่ีมีความต้องการเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุนเพ่ิมเติม 

         2.2  มีจังหวัดโอนขายบิลงบประมาณเงนิอุดหนุนคืน จ านวน 70 จังหวัด  
รวมเป็นเงนิ 29,185,944.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพันเก้ารอ้ยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) และเงนิทุน
หมุนเวยีน จ านวน 20 จังหวัด รวมเป็นเงนิ 125,689,459.00 บาท (หน่ึงรอ้ยยี่สิบห้าล้านหกแสนแปดหม่ืน- 
เก้าพันส่ีรอ้ยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 2565) รายละเอียดดังน้ี   

1 กระบ่ี - 512,865.00 3,054,350.00 3,567,215.00 
2 กรุงเทพมหานคร - 3,000,000.00 4,000,000.00 7,000,000.00 
3 ขอนแก่น - - 485,470.00 485,470.00 
4 จนัทบุร ี - 913,700.00 7,647,480.00 8,561,180.00 
5 ฉะเชงิเทรา - 1,604,225.00 1,092,200.00 2,696,425.00 
6 ชลบุร ี - 1,765,669.00 1,466,353.00 3,232,022.00 
7 ชยันาท - - 30,000.00 30,000.00 
8 ชยัภูมิ - 1,153,825.00 2,894,400.00 4,048,225.00 
9 เชยีงใหม่ 204,530.00 - - 204,530.00 

10 ตรงั 11,409.00 - - 11,409.00 
 

 
8,095.00 765,307.00 6,288,230.00 7,061,632.00 

11 ตราด - - 248,000.00 248,000.00 
12 ตาก - 12,857.00 1,151,500.00 1,164,357.00 
13 นครนายก - 660,791.00 4,514,050.00 5,174,841.00 

/ท่ี... 



 - 2 - 
 

14 นครปฐม - 923,300.00 2,720,000.00 3,643,300.00 
15 นครศรธีรรมราช - - 70,000.00 70,000.00 
16 นนทบุร ี 14,690.00 1,488,219.00 - 1,502,909.00 
17 นราธวิาส - 396,529.00 378,842.00 775,371.00 
18 น่าน 266,891.84 - - 266,891.84 
19 ปทุมธานี - 335,768.00 4,433,681.00 4,769,449.00 
20 ปราจนีบุร ี - 697,300.00 2,470,000.00 3,167,300.00 
21 ปัตตานี - 101,266.00 2,542,000.00 2,643,266.00 
22 พระนครศรอียุธยา - - 3,609,210.00 3,609,210.00 
23 พะเยา - 212,685.00 6,817,830.00 7,030,515.00 
24 พัทลุง - 44.00 7,610,400.00 7,610,444.00 
25 พิจติร - - 32,000.00 32,000.00 
26 เพชรบุร ี - - 879,951.00 879,951.00 
27 แพร ่ 300.00 - 2,720,000.00 2,720,300.00 
28 ภูเก็ต - - 2,443,228.00 2,443,228.00 
29 มหาสารคาม 331.00 1,841,570.00 7,040,200.00 8,882,101.00 
30 ยโสธร 4,180.00 - 880,000.00 884,180.00 
31 ยะลา - 284,000.00 822,197.00 1,106,197.00 
32 ระยอง - 344,120.00 1,330,000.00 1,674,120.00 
33 ลพบุร ี 200.00 - 672,075.00 672,275.00 
34 ล าปาง - 533,810.00 2,101,020.00 2,634,830.00 
35 ล าพูน 2,360.00 175,850.00 4,243,130.00 4,421,340.00 
36 เลย - - 1,429,672.00 1,429,672.00 
37 ศรสีะเกษ - 1,785,725.00 - 1,785,725.00 
38 สกลนคร 10,810.00 - - 10,810.00 
39 สงขลา - 2,379,000.00 4,500,000.00 6,879,000.00 
40 สตูล - 256,300.00 1,728,600.00 1,984,900.00 
41 สมุทรปราการ - 2,801,500.00 3,747,800.00 6,549,300.00 
42 สมุทรสงคราม - 247,799.00 3,243,355.00 3,491,154.00 
43 สระบุร ี - - 709,500.00 709,500.00 
44 สิงห์บุร ี - - 6,805,210.00 6,805,210.00 
45 สุพรรณบุร ี 7,840.00 - 5,611,200.00 5,619,040.00 
46 สุราษฎรธ์านี - 572,735.00 - 572,735.00 
47 สุรนิทร ์ 33,760.00 878,400.00 - 912,160.00 

/ท่ี... 
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48 หนองบัวล าภู - - 4,936,940.00 4,936,940.00 
49 อุดรธานี - - 612,060.00 612,060.00 
50 อุบลราชธานี 28,825.00 2,540,785.00 5,677,325.00 8,246,935.00 

รวม 50 จงัหวัด 594,221.84 29,185,944.00 125,689,459.00 155,469,624.84 

      ๓. ข้อกฎหมาย  
      ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
      (๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทาง ในการบรหิารกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
      (๒) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน 

  ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
      เพ่ือโปรดทราบ 

มติทีป่ระชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 



 6.2 รายงานของบประมาณเงนิอุดหนุน และเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  

           ๑. เร ือ่งเดิม 
       กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรร
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท โดยจัดสรรเป็นงบบรหิารเป็นจ านวนเงนิ 
301,495,5๐๐.๐๐ บาท งบอุดหนุน จ านวนเงนิ 143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบทุนหมุนเวยีน จ านวนเงนิ  
600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดดังน้ี  

รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 

        ๒. ข้อเท็จจรงิ 
           2.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มีหนังสือ ที่ มท 0416.2/ 

ว 1023 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2565 เร ือ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดท่ีมีความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนภายใน
วันท่ี 29 เมษายน 2565 โดยต้องมีโครงการท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัดแล้ว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดท่ีมี 
หน้ีค้างช าระในภาพรวมของจงัหวัดไม่เกินรอ้ยละ 10 เป็นล าดับแรก 

           2.2 มีจังหวัดขอเงนิอุดหนุนเพ่ิมเติม จ านวน 11 จังหวัด 209 โครงการ  
รวมเป็นเงนิ 6,968,705.00 บาท (หกล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดพันเจด็รอ้ยห้าบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน 
จ านวน 16 จังหวัด 217 โครงการ รวมเป็นเงนิ 28,800,670.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนหกรอ้ย- 
เจด็สิบบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 2565) รายละเอียดดังน้ี  

ที ่ จงัหวัด 
เงนิอุดหนุน เงนิทนุหมุนเวยีน 

รวม จ านวน
โครงการ จ านวนเงนิ จ านวน

โครงการ จ านวนเงนิ 

1 สกลนคร - - 16 2,930,000.00 2,930,000.00 
2 ราชบุร ี - - 8 1,477,500.00 1,477,500.00 

3 ประจวบคีรขัีนธ ์ 14 760,000.00 11 1,940,000.00 2,700,000.00 
4 น่าน - - 1 200,000.00 200,000.00 
5 นครราชสีมา - - 4 794,000.00 794,000.00 
6 ก าแพงเพชร 1 200,000.00 2 191,750.00 391,750.00 
7 นครสวรรค์ - - 2 400,000.00 400,000.00 
8 ราชบุร ี - - 11 2,090,000.00 2,090,000.00 

/ท่ี... 
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ที ่ จงัหวัด 
เงนิอุดหนุน เงนิทนุหมุนเวยีน 

รวม จ านวน
โครงการ จ านวนเงนิ จ านวน

โครงการ จ านวนเงนิ 

9 มุกดาหาร 13 354,760.00 - - 354,760.00 
10 นครพนม 5 400,000.00 22 2,898,300.00 3,298,300.00 
11 นครศรธีรรมราช - - 6 1,149,000.00 1,149,000.00 
12 ลพบุร ี 29 489,925.00 - - 489,925.00 
13 สมุทรปราการ 3 198,935.00 6 1,020,000.00 1,218,935.00 
14 สมุทรสงคราม 1 122,640.00 - - 122,640.00 
15 บุรรีมัย์ - - 6 1,000,000.00 1,000,000.00 
16 ชยัภูมิ 41 1,035,655.00 47 2,894,400.00 3,930,055.00 
17 สงขลา 61 2,142,600.00 11 1,908,000.00 4,050,600.00 
18 บึงกาฬ - - 3 600,000.00 600,000.00 
19 อุบลราชธานี 39 1,064,190.00 61 7,307,720.00 8,371,910.00 
20 แม่ฮ่องสอน 2 200,000.00 - - 200,000.00 

รวมของบประมาณ (บาท) 209 6,968,705.00 217 28,800,670.00 35,769,375.00 

               ๓. ข้อกฎหมาย  
               ข้อบัง คับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่ า ด้วย 
การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
               ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
               (๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิาร
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
               (๒) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

           ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
               เพ่ือโปรดทราบ  

มติทีป่ระชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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