
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 

วันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา 13.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
                         - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร ือ่ง รบัรองรายงานการประชุม  
                       - รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/๒๕๖5     
                            วันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 ณ ห้องประชุม 5๐๐1 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน      
                            ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร ือ่ง สืบเน่ืองจากการประชุม  
                         ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 วันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 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 ี2564    
                                 (ฉบบัสมบูรณ์)  
                          4.3 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565      
                                  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

    4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน                   
                    เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2565 ส้ินไตรมาส 2      

                     (มกราคม - มีนาคม 2565) 
   4.5 รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์      

                                      วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 
        พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 

  4.6 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเรยีกให้เจา้หน้าท่ีผู้กระท าละเมิดชดใชค่้าสินไหมทดแทน 
  4.7 แจง้ผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อหารอืกรณีการใชอ้ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ีย 

        ตามสัญญาหรอือัตราดอกเบ้ียตามกฎหมาย 
  4.8 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอ     

       ตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  4.9 แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญ 

        ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 

/ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา 
                         5.1 การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
                               ครัง้ท่ี 11 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์  
                               วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 
                               พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
 5.2 การพิจารณาจดัสรรงบประมาณเงนิอุดหนุน และเงนิทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม   
     5.3 ขออนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน 
     5.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน 
     5.5 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญา 
                               ค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
     5.6 การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร ือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
      - 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 

วันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5 ณ ห้อง 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
……………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร ือ่งประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
                        - 
 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เร ื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 

  ๑. เร ือ่งเดิม 
     คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๖5                
เม่ือวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 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  4/๒๕๖5                                       
และจดัส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/3427 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม ๒๕๖5 , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/3428  
ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/3429 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 1660  
ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม ๒๕๖5, มท ๐๔๑๖.๒/ว 1660 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม ๒๕๖5 และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 1660 ลงวันท่ี 
11 พฤษภาคม ๒๕๖5 เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  

  ๓. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม   
     เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี        
ครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 

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



(รา่ง) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 
วันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5  

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

ผู้มาประชุม  
1. นายวฑูิรย์ นวลนุกูล   รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวดิา สินธปุระภา           ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
3. นางสาวรชัดาภรณ์ วฒันา                  ผู้แทนส านักงบประมาณ                                                 กรรมการ 
4. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร                กรรมการ 
5. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                    กรรมการ 
6. นางสุนีย์ บุตรเนียร  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน           กรรมการ 
7. นางนวลจนัทร ์ศรมีงคล  ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี  กรรมการ  
   ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี        และเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมคิด จนัทมฤก  อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                                           ติดราชการ 
ผู้เข้ารว่มประชุม  
1. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
2. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
3. นายธรีะพล คู่คิด                                 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
4. นายกิตติพล ทวผีล  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
5. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
6. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นางณัญชยา ชุม่ชืน่  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางขวัญใจ ใบจนัทร ์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวรวนิท์อร สัมฤทธิกิ์จเจรญิ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นายฐติิพงศ์ ศิรมิา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสิรลัิกษณ์ ภาสะเตมีย ์ เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน 
12. นางนิทรา ชูจติร เจา้พนักงานห้องสมุดช านาญงาน 
13. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
14. นางสาวเหมวดี ซุน่ส้ัน  นักวเิคราะห์งบประมาณ 
15. นางสาวณภัทร เทพพูลผล  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวอนัญญา ลังทิพย์  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน   
17. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาววันวสิา กาญจนะสมบัติ  นักวชิาการพัฒนาชุมชน 
เร ิม่ประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)     
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีติดราชการด่วนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มอบหมายรองอธบิดี
กรมการพัฒนาชุมชน นายวฑูิรย์ นวลนุกูล รองประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นประธานการประชุม 
          ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                             - 
 /ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี                    
 ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 
 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีได้จัดท ารา่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 และจัดส่งรา่งรายงาน 
การประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี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 ปรากฏว่าไม่มี
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  
มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีครัง้ท่ี 3/๒๕๖5  
เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 

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
เชิงกลยุทธ์เพ่ือความเข็มแข็งของกองทุน
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
จัดท าเป็นแผนการบรหิาร
จัดการหน้ีเชิงกลยุทธ์ ในปี 
พ.ศ. 2565 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 ์

มติท่ีประชุม รบัทราบ    
 /3.2 รายงาน... 
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      ๓.2 รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี       
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
              3.2.1 คณะรัฐมนตรไีด้มีมติเม่ือวันท่ี  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ควบรวมกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยรวมเป็นทุนหมุนเวยีนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบ 
ของกรมการพัฒนาชุมชนมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นทุนหมุนเวยีนส าหรบัปล่อยกู้ให้กับสมาชกิ 
จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                              3.2.2 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  

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 

  3.2.3 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) 
 
 
 

/3.2.4 การบรหิาร... 



- 4 - 
 

             3.2.4 การบรหิารจดัการหน้ีกองทุนเดิม (พ.ศ. 2556 - 2559) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
โดยกรมกาพัฒนาชมุชนหลังควบรวมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีมีลูกหน้ียกมา 
จ านวน 3,331,586,349.59 บาท ช าระคืนแล้ว จ านวน 2,325,388,987.18 บาท คงเหลือลูกหน้ีกองทุนเดิม 
จ านวน 1,006,197,362.41 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 646,114,313.19 บาท และหน้ีเกินก าหนดช าระ 
จ านวน 360,083,049.22 บาท (ข้อมูล ณ 18 เม.ย. 2565) 

ลูกหนี้กองทนุเดิม 
(ณ 17 พ.ค. 2559) 

จ านวน/บาท 

 
วัน/เดือน/ปี 

 

ช าระคืน 
จ านวน/บาท 

คงเหลือ 
จ านวน/บาท 

หนี้ยังไม่ถึงก าหนด
ช าระ 

จ านวน/บาท 

หนี้เกินก าหนดช 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 

                         3.2.5 ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี               
(ข้อมูล ณ วันที ่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 
-หนองบัวล าภู -น่าน แม่ฮ่องสอน -อุทัยธานี สิงห์บุร ี
ชยัภูมิ สมุทรสาคร พิษณุโลก เชยีงใหม่ -บุรรีมัย์ ลพบุร ี
ราชบุร ีตาก สุรนิทร ์อุตรดิตถ์สระแก้ว 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    

     3.๒.6 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 

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

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 

                                  3.2.7 ผลการจัดล าดับการบรหิารจัดการหน้ีได้มาก 10 ล าดับแรก (เปรยีบเทียบข้อมูล  
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 2565) 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

 

 

 
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 

/ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เร ือ่งเพ่ือทราบ 
                            ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        4.1.1 กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีวงเงนิงบประมาณท้ังหมด 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑  
ตุลาคม ๒๕๖4 กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผน 
การด า เ นินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
เป็นเงนิ 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรยีบรอ้ยแล้ว  
      4.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อมูล ณ วันท่ี 18  
เมษายน 2565 ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท  
มีผลการเบิกจา่ย 620,671,347.05 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 59.42 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 125,572,912.05 175,922,587.95 41.65 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  92,814,819.00 50,185,181.00 64.91 
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 402,283,616.00 197,716,384.00 67.05 

รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 620,671,347.05 423,824,152.95 59.42 
 4.1.3 จงัหวัดที่มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรก และ ๑๐ อันดับท้าย 
ข้อมูล ณ วันที ่18 เมษายน 2565 
         4.1.3.1 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 
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 

   4.1.3.2 จงัหวัดทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับทา้ย 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 

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

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

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 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
           4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน  
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                  กรมการพัฒนาชุมชน ได้จดัท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2565 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) 
              สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี2565 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ดังน้ี 

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 
                    กระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของ 
                    กองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

ระดับ 5 N/A N/A 

/ด้านท่ี 4... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน คะแนน 
ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน 
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 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 
                   (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจ้า่ย 
                        งบลงทุน ประจ าปีบัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 3 
(96.22) 

3 
 

           (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                        ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 1 
(47.78) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเงนิและการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ  
                    อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

 คะแนนเฉล่ีย 1.8900 
ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1. ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม ให้ติดตามสาเหตุ 10 จงัหวัดสุดท้ายท่ีมีผลบรหิาร
จัดการหน้ีค้างช าระสูงท าให้ผลการด าเนินตามตัวชี้วัดในภาพรวมไม่เป็นตามเป้าหมาย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต,  
จงัหวัดสมุทรปราการ, จงัหวัดยะลา และกรุงเทพมหานคร 
  2. ตรวจสอบผลการเบิกจา่ยของจงัหวัดนครนายกและจงัหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีผลเบิกจา่ยไม่เป็น 
ไปตามแผนงาน เพราะอาจจะมีผลกระทบกับตัวชีว้ัดท่ี 6.1 (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ยภาพรวม 
ประจ าปีบัญช ี2565  
มติท่ีประชุม รบัทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการตามข้อเสนอ 
                            4.3 รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ 
วธิีการ และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีมติเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบ้ีย
เงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ให้แก่ลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดช าระหน้ีและยังไม่เคยใช้สิทธิตามประกาศ 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ีย
เงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 2,608 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 237,638,877.71 บาท (สองรอ้ยสามสิบเจด็ล้าน-
หกแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอ้ยเจด็สิบเจด็บาทเจด็สิบเอ็ดสตางค์) 

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  

/ครัง้ท่ี... 
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ครัง้ท่ี วันท่ีอนุมัติ จ านวนจงัหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
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 
9 29 มีนาคม 2565 28 227 22,956,976.79 

รวมท้ังส้ิน 2,608 237,638,877.71 
              กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0416.4/ว 195 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565 
โดยให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี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 โครงการท่ีผิดนัดช าระหน้ีหลังได้รบัอนุมัติ จ านวน 
966 โครงการ เป็นเงนิ 89,955,633.25 บาท ได้รบัช าระคืนเงนิเป็นรายงวดแล้วท้ังส้ิน 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 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ท่ี 10 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ 
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                  5.1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้ 
และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2563 แต่เน่ืองจากขณะน้ันอยู่ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้ลูกหน้ีรายเดิมผิดนัดช าระหน้ีไม่สามารถมาใช้สิทธภิายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวได้ 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการประชุม ครัง้ท่ี ๔/๒๕๖๔เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใช้บังคับ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีเพ่ือช าระหน้ีเป็นรายงวดให้แก่
ลูกหน้ี และให้จงัหวัดในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/ 
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสาร 
แบบสรุปข้อมูลลูกหน้ีท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน  
เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด  

/5.1.2 ลูกหน้ีท่ี... 
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  5.1.2 ลูกหน้ีท่ีประสงค์จะเข้ารว่มมาตรการ ต้องเป็นลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดช าระหน้ี 
และยังไม่เคยใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ  
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และไม่ใชลู่กหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดีในชัน้ศาล  
และลูกหน้ีท่ีมีค าพิพากษาในคดีแล้ว 
             5.1.3 จังหวัดเสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 10 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน  
25 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 113 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 11,496,803.36 บาท (สิบเอ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพัน- 
แปดรอ้ยสามบาทสามสิบหกสตางค์) รายละเอียดดังน้ี 
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  
 

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  

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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 ท่ี 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  

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

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด จ านวน 25 จงัหวัด 
รวมท้ังส้ิน 113 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 11,496,803.36 บาท (สิบเอ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพันแปดรอ้ยสามบาท-
สามสิบหกสตางค์) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัดได้ด าเนินการ 
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดั  

  5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน  
เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 

            5.2.1 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 ส่วนท่ี 6 การประเมินผล 
มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านการเงนิ การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน  
และลูกจา้ง ด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

           5.2.2 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 
ด้าน ท่ี  3  การปฏิ บั ติการ  ตัวชี้ วั ด 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 

/ระดับ... 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ

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

ของกองทุนฯ ได้รบัตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ได้รอ้ยละ 100 และมี
ระบบสารสนเทศรองรบัท้ังกระบวนการด าเนินงาน 

             5.2.3 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) 
            เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีบัญช ี2565 บรรลุค่าคะแนนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการแล้วดังน้ี 
                     1)  รวบรวม วเิคราะห์ปัญหา ภายใต้ 8 ประเด็นปัญหา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง  
                         2) จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือชีแ้จงสรา้งความเข้าใจตัวชีว้ัดท่ี 3.3ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง และจดัท าแผนการด าเนินงานโดยก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ส าหรบัการด าเนินงานท่ีรดักุมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมประเด็นปัญหาตามข้อสังเกตของส านักงาน 
ตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) และมีระบบสารสนเทศท่ีรองรบัท้ังกระบวนการด าเนินงาน จ านวน 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  
                           3) จัดท าแผนการด าเนินงานตัวชี้วัด การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปี
บัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชีว้ัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็
ของการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รับการรับรอง  
จ านวน 9 กิจกรรม  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนการด าเนินงานตัวชีว้ัด การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

  5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
           5.3.1 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 ส่วนท่ี 6 การประเมินผล มาตรา 
31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี  
โดยต้องประเมินในด้านการเงนิ การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบรหิารจัดการ 
ทุนหมุนเวยีน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจ้าง ด้านอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 /5.3.2 กรอบ... 
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               5.3.2 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565  
ด้านท่ี 4 การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน ตัวชี้วัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวยีนท่ีใชห้น่วย
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) พิจารณาจากระดับความส าเรจ็ในการเพ่ิมประสิทธภิาพด้านการตรวจสอบ
ภายใน ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 

ประเด็นยอ่ย 
ที่ใชพิ้จารณา 

น้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

45 ทุนหมุนเวยีนไม่ได้รบั
การตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบ                

จากผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน          
ต้นสังกัด                     

และได้รบัรายงานผล
การตรวจสอบ  

และน าเสนอรายงานผล                    
การตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการบรหิาร                      
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 และรายงานผล
ดังกล่าวต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิาร                         

ทุนหมุนเวยีน                   
เพ่ือพิจารณา  

มีการปฏิบัติ 
ตามขอ้เสนอแนะ    
และแก้ไขแล้วเสรจ็    
ได้ตามระยะเวลา           

ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะ                
และแก้ไขแล้วเสรจ็ได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด                    
และรายงานผลดังกล่าว                      
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรหิารทุนหมุนเวยีน                    
เพ่ือพิจารณา 

4. การรายงาน
ผลการรหิาร                
ความเส่ียง
เพ่ือการ
วางแผน
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการรายงานผล
การบรหิาร                     
ความเส่ียงให้                   

ผู้ตรวจสอบภายใน  
ของหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดรบัทราบ/
รายงานผลการบรหิาร                    
ความเส่ียงประจ าปี                         
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน                           
ของหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดรบัทราบ                            
แต่รายงาน                            

มีองค์ประกอบไม่ครบ 

- - - รายงานผลการบรหิาร 
ความเส่ียงประจ าปี                
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยงาน                     
ต้นสังกัดรบัทราบ                
และรายงานฯ                        

มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 /5.3.3 เพ่ือให้การ... 
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         5.3.3 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
ประจ าปีบัญช ี2565 บรรลุค่าคะแนนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปี
บัญช ี2565 ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวยีน
ท่ีใชห้น่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการแล้ว 
         5.3.4 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด้านการเงนิ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) 
จ านวน 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม) และ 3) การใช้รถราชการ  
และการประเมินระบบควบคุมภายในของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามรายงานผล 
การตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีดังน้ี 
  1. ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรดี าเนินการปรบัปรุงแก้ไขรายงานผลการตรวจสอบ 
ด้านการเงนิ การบัญช ีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (F&C) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนา
ชุมชน ตามรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ให้ครบถ้วนท้ัง 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง  
2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม) และ 3) การใช้รถราชการ และการประเมินระบบควบคุมภายในของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  2. ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตรวจสอบรายละเอียดเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน 
ถูกต้องในเร ือ่งการจัดซื้อจัดจ้าง, เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม) และการใช้รถราชการ พรอ้มท้ังก าชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยเครง่ครดั  

 ๕.4 รา่งแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
     5.4.1 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี๒๕๖5 
ระหว่าง กระทรวงการคลังกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
ในการจัดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 พิจารณา 
จากคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนก าหนดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี2566 ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จดัต้ังรวมถึงพันธกิจของทุน
หมุนเวยีนและคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ 
ท่ีผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนน าเสนอโดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
         ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการ ดังน้ี 
            5.4.2 แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
       ๑) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินการจดัประชุมทบทวนแผนปฏิบัติ
การระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระหว่างวันท่ี 1 - 4 มีนาคม 2565 โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มงาน สพจ./นว.พช. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ.  ผู้แทน อกส.กทม. ผู้แทน
สมาชิกประเภทองค์กร (ส่วนภูมิภาค) เจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรส่ีวนกลาง และผู้แทนเจ้าหน้าท่ี 
จากกองแผนงาน โดยได้รา่งแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
            2) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้น ารา่งแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ      
 
  /ท่ีประชุมได้... 
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ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
    นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี ให้วเิคราะห์ SWOT 
หรอืสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์กร และสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคหลักท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง 
ให้ไปในทิศทางเดียวกันไม่ควรขัดแย้งกันท้ังจุดแข็ง และจุดอ่อน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

ระเบียบวาระท่ี 6   เร ือ่งอ่ืน ๆ  
                        6.1 รายงานการโอนขายบิลงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
      เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                 กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจดัสรรงบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงาน และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท โดยจดัสรรเป็นงบบรหิารเป็นจ 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 

  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.2/ว 1023 ลงวันท่ี 18 
มีนาคม 2565 เร ือ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุนให้จังหวัดเบิกจ่าย 
ให้แล้วเสรจ็ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และโอนคืนเงนิท่ีไม่สามารถเบิกจา่ยได้ตามแผนให้กับส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 เพ่ือกรมการพัฒนาชุมชนจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้กับจงัหวัดท่ีมีความต้องการเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุนเพ่ิมเติม 
  มีจังหวัดโอนขายบิลงบประมาณเงนิอุดหนุนคืน จ านวน 70 จังหวัด รวมเป็นเงนิ 
29,185,944.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพันเก้ารอ้ยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน 
จ านวน 20 จังหวัด รวมเป็นเงนิ 125,689,459.00 บาท (หน่ึงรอ้ยยี่สิบห้าล้านหกแสนแปดหม่ืนเก้าพันส่ีรอ้ย- 
ห้าสิบเก้าบาทถ้วน) (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 

/ท่ี... 
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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 
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 

/ท่ี... 
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47 สุรนิทร ์ 33,760.00 878,400.00 - 912,160.00 
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 
มติท่ีประชุม รบัทราบ  

                             6.2 รายงานของบประมาณเงนิอุดหนุน และเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                             กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรรงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท โดยจดัสรรเป็นงบบรหิารเป็นจ 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 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.2/ว 1023 ลงวันท่ี 18 
มีนาคม 2565 เร ือ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดับจงัหวัดท่ีมีความประสงค์ขอรบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ให้แจง้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันท่ี 29 เมษายน 2565 โดยต้องมีโครงการท่ีผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดแล้ว ซึง่กรมการพัฒนาชุมชน
จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้จงัหวัดท่ีมีหน้ีค้างช าระในภาพรวมของจงัหวัดไม่เกินรอ้ยละ 10 เป็นล าดับแรก 

มีจังหวัดขอเงนิอุดหนุนเ พ่ิมเติม จ านวน 11 จังหวัด 209 โครงการ รวมเป็นเงนิ 
6,968,705.00 บาท (หกล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดพันเจด็รอ้ยห้าบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน จ านวน 16 จงัหวัด 
217 โครงการ รวมเป็นเงนิ 28,800,670.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนหกรอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (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 

/ท่ี... 





ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 

1. ระเบียบวาระท่ี  ๔    
เร ือ่งเพ่ือทราบ 
4.2 รายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
ด า เ นิ น ง า น ทุ น
หมุนเวยีน ประจ าปี
บัญช ี2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
กรมการพัฒนาชุมชน 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
    1. ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิ
กู้ยืม ให้ติดตามสาเหตุ 10 จังหวัดสุดท้ายท่ีมี
ผลบรหิารจัดการหน้ีค้างช าระสูงท าให้ผลการ
ด าเนินตามตัวชี้วัดในภาพรวมไม่เป็นตาม
เป้าหมาย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต, จังหวัด
สมุทรปราการ, จงัหวัดยะลา และกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
     2. ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายของจังหวัด
นครนายกและจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีผล
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน เพราะอาจจะมี
ผลกระทบกับตัวชี้วัดท่ี 6.1 (2) ร ้อยละการ 
ใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2565 

 

สกส. ได้ด าเนินการประสาน
ทางโทรศัพท์ให้จงัหวัดชีแ้จง
สาเหตุท่ีมีผลการบรหิารจัดการ
หน้ีค้างช าระสูง และให้จงัหวัด
ได้ชีแ้จงให้สกส. ทราบ ดังน้ี 
   1 .  ส้ินสุดมาตรการพัก
ช าระหน้ี แต่สมาชิกยังไม่มี
รายได้มาช าระหน้ี 
   2. ค่าครองชีพสูงข้ึนท าให้
สมาชิกมีเงนิไม่เพียงพอท่ีจะ
ช าระหน้ี  

สกส. ได้สอบถามถึงปัญหา
อุปสรรคในการเ บิกจ่าย
งบประมาณ ของจังหวัด
ดังน้ี        
- จงัหวัดนครนายกท่ีเบิกจา่ย
ไม่ได้ในงบเงนิทุนหมุนเวยีน
เน่ืองจากไม่มีสมาชิกขอกู้
เงนิทุนหมุนเวยีน และได้
ส่งคืนเงนิให้กรมฯ แล้ว 
-  จังหวัดสมุทรสงคราม  
เงนิอุดหนุน กลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
จดัอบรมไม่สามารถรวมตัวกัน
ได้จากโรค COVID  - 19 เงนิทุน
หมุนเวยีน เน่ืองจากสมาชกิที่
ยื่นกู้เป็นสมาชิกรายเดิมท่ี
ยังค้างหน้ีเก่า คณะกรรมการฯ 
ระดับต าบลจึงไม่พิจารณา
ปล่อยกู้ 
- เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว แต่ไม่ได้บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ SARA  
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 

/ล าดับ... 
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2. ระเบียบวาระท่ี  ๕  
เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
5.3 รายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า นต าม
ตั ว ชี้ วั ด ท่ี  4 . 2  
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และได้มอบนโยบาย
การปฏิบัติงานให้กับส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีตามรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีดังน้ี 
    1. ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ด า เ นินการปรับป รุ งแ ก้ ไข ร ายงานผล 
การตรวจสอบ ด้านการ เ ง นิ  การ บัญชี   
และการปฏิบั ติตามกฎ ระเ บียบ (F&C) 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการ
พัฒนาชุมชน ตามรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร  ี ตาม ข้อเสนอแนะ 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนา
ชุมชน ให้ครบถ้วนท้ัง 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 
1) การจัดซื้อจัดจ้าง  2) เงนิยืมราชการ 
(ลูกหน้ีเงนิยืม) และ 3) การใช้รถราชการ 
และการประ เ มินระบบควบคุมภายใน 
ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
และรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนา
ชุมชน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
    2. ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารหลักฐาน 
ให้ครบถ้วน ถูกต้องในเร ือ่งการจัดซื้อจัดจา้ง, 
เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม) และการใชร้ถ
ราชการ พรอ้มท้ังก าชบัเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ
ให้ถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องโดยเครง่ครดั 

 

สกส. ได้ด าเนินการตาม
ข้ อ เ สนอแนะ ข อ ง ก ลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนา
ชุมชน ภายในก าหนดเวลา 
45 วัน และได้ก าชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รบัผิดชอบถือปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ และระเบียบท่ี
เก่ียวข้องโดยเครง่ครดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

3. ๕.4 รา่งแผนปฏิบัติ
ก า ร ร ะ ย ะ  5  ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) 
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตร ี       

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
     นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดง
ค ว าม คิ ด เ ห็ นแล ะ ข้ อ เ สนอแนะ ดั ง น้ี   
ให้วเิคราะห์ SWOT หรอืสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กร และสรุปประเด็น
ปัญหาอุปสรรคหลักท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง 
ให้ไปในทิศทางเดียวกันไม่ควรขัดแย้งกันท้ัง 
จุดแข็ง และจุดอ่อน 

 

สกส. ได้ด าเนินการปรบัปรุง
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 
(พ .ศ .  2566 -  2570)  
ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรเีรยีบร้อยแล้ว 
(เอกสารแนบ) 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร์



การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)



การวเิคราะห์กลยุทธจ์าก SWOT Analysis



การวเิคราะห์กลยุทธจ์าก SWOT Analysis



การวเิคราะห์กลยุทธจ์าก SWOT Analysis



การวเิคราะห์กลยุทธจ์าก SWOT Analysis



            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 

10 พฤษภาคม ๒๕๖5 จ านวน 16,299,293,816.69 บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน 11,222,798,540.78 บาท                
ยอดหน้ีคงเหลือ จ านวน 5,076,495,275.91 บาท รายละเอียดดังน้ี (เอกสารแนบ) 

ข้อมูล 

ว/ด/ป 

ปีท่ีอนุมัติ เงนิทุนหมุนเวยีน
ส าหรบัปล่อยกู้ 
เป็นยอดสะสม  
รวมท้ังส้ิน (บาท) 

รบัช าระคืน 
(บาท) 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
(บาท) 

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

10 พ.ค. 65 ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 16,299,293,816.69 11,222,798,540.78 5,076,495,275.91 

๒.๒ ยอดลูกหน้ีคงเหลือ จ านวน 5,076,495,275.91 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
จ านวน 4,263,371,379.37 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๘3.98 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 
813,123,896.54 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑6.02 ของหน้ีคงเหลือ รายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ยอดลูกหน้ีคงเหลือ 
5,076,495,275.91 บาท 
(ณ วันท่ี 10 พ.ค. ๖5) 

หน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
4,263,371,379.37 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘3.98 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

หน้ีกองทุนเดิม 
371,975,983.09 บาท 

(รอ้ยละ 7.33) 

 

หน้ีกองทุนใหม่ 
441,147,913.45 บาท 

(รอ้ยละ 8.69) 

หน้ีเกินก าหนดช าระ 
813,123,896.54 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๑6.02 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 
2,330,357,938.54 บาท คงเหลือลูกหน้ีกองทุนเดิมจ านวน 1,001,228,411.05 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
629,252,427.96 บาท และหน้ีเกินก าหนดช าระจ านวน 371,975,983.09 บาท (ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 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  

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

10 พ.ค. 65 2,330,357,938.54 1,001,228,411.05 629,252,427.96 371,975,983.09 

                       ๒.4 ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี               
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม ๒๕๖5) 
รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 

(%) 
จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ 6 จงัหวัด หนองคาย แพร ่เพชรบุร ีเชยีงราย พิจติร สุโขทัย  
 

๕.๐๑ - ๑๐ 
 

19 จงัหวัด 
แม่ฮ่องสอน -ตรงั หนองบัวล าภู อุทัยธานี ชัยภูมิ 
สิงห์บุร ีตาก ราชบุร ีเชยีงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุร ี
น่ าน  ส มุ ท รส าค ร  ล พ บุ ร  ีสุ ร นิ ท ร์ อุ ต ร ดิ ต ถ์ 
มหาสารคาม สระแก้ว บุรรีมัย์  

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑6 จงัหวัด 

-สระบุร ี-กาฬสินธุ ์-ปัตตานี ล าพูน อ่างทอง จนัทบุร ี 
บึงกาฬ ศรสีะเกษ มุกดาหาร สุพรรณบุร ีนครพนม 
เลย พัทลุง ระยอง พระนครศรอียุธยา สกลนคร   

๑๕.๐๑ - ๒๐ ๑4 จงัหวัด 
-พะเยา -ก าแพงเพชร ประจวบคีรขัีนธ ์สมุทรสงคราม 
ล าปาง ขอนแก่น นครศรธีรรมราช ชัยนาท ระนอง 
เพชรบูรณ์ ยโสธร ชลบุร ีนราธวิาส ตราด 

มากกว่า ๒๐ 22 จงัหวัด 

-นครราชสีมา -อุดรธานี -ฉะเชิงเทรา อ านาจเจรญิ 
ชุมพร -นครปฐม รอ้ยเอ็ด กระบ่ี -นนทบุร ีนครนายก 
พังงา สงขลา ปทุมธานี สตูล ปราจีนบุร ีนครสวรรค์  
สุราษฎรธ์านี 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 10 พฤษภาคม 2565)  
๑๐ อันดับแรก  
ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๑ หนองคาย 88,192,523.48 1,610,641.39 1.83 
๒ แพร ่ 42,987,644.55 1,239,371.20 2.88 
๓ เพชรบุร ี 51,774,052.96 1,555,422.80 3.00 
๔ เชยีงราย 80,214,952.82 2,482,701.19 3.10 
๕ พิจติร 62,156,686.48 2,196,950.70 3.53 
๖ สุโขทัย 63,551,096.37 2,523,216.20 3.97 
๗ แม่ฮ่องสอน 55,687,442.91 2,853,923.99 5.12 
๘ ตรงั 83,928,090.08 4,428,960.12 5.28 
๙ หนองบัวล าภู 66,686,836.12 4,156,056.78 6.23 
๑๐ อุทัยธานี 55,630,175.96 3,478,130.24 6.25 

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

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๖๘ ปทุมธานี 42,886,376.77 11,129,908.92 25.95 
๖๙ สตูล 40,118,373.09 11,216,163.77 27.96 
๗๐ ปราจนีบุร ี 47,246,446.00 13,722,262.60 29.04 
๗๑ นครสวรรค์ 84,272,503.08 25,107,094.18 29.79 
๗๒ สุราษฎรธ์านี 97,458,810.68 29,068,286.36 29.83 
๗๓ อุบลราชธานี 94,414,468.33 28,383,761.04 30.06 
๗๔ ภูเก็ต 39,759,621.95 12,462,708.25 31.35 
๗๕ สมุทรปราการ 79,355,176.32 32,557,801.64 41.03 
๗๖ ยะลา 66,493,584.31 29,657,722.77 44.60 
๗๗ กรุงเทพมหานคร 92,353,951.07 42,316,730.99 45.82 

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

 
ล าดับ
ที ่

 
จงัหวัด หนี้เกินก าหนดช าระ 

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2564) 

รอ้ยละของหนี้
เกินก าหนดช าระ 
ของลูกหนี้
คงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 1  
ต.ค. 2564) 

หนี้เกินก าหนดช าระ 
(ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 2565) 

รอ้ยละของหนี้
เกินก าหนดช าระ
ของลูกหนี้
คงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 10 
พ.ค. 2565) 

 
ผลต่าง 

1 สุโขทัย        2,466,030.99  4.09 2,523,216.20 3.97 -0.12 
2 นครพนม        9,754,028.13  13.41 10,231,253.22 13.67 0.26 
3 อ่างทอง        6,070,869.77  11.31 6,433,676.49 11.81 0.50 
4 แพร ่          981,773.03  2.37 1,239,371.20 2.88 0.51 
5 อุทัยธานี        2,849,023.93  5.45 3,478,130.24 6.25 0.80 
6 สมุทรสาคร        3,005,908.01  7.05 3,584,441.33 7.85 0.80 
7 สุรนิทร ์        7,189,826.13  7.35 8,305,953.54 8.15 0.80 
8 ประจวบคีรขัีนธ ์        6,532,900.86  14.88 7,439,677.37 15.77 0.89 
9 เพชรบุร ี          934,475.06  1.98 1,555,422.80 3.00 1.02 
10 ชยัภูมิ        3,145,047.32  5.18 3,536,236.35 6.33 1.15 

/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)

7,779,785,693.69      95,518 6,778,557,282.64      17,554 1,001,228,411.05      629,252,427.96       371,975,983.09      7.33

กองทุนใหม่
(2560 - 2565)

8,519,508,123.00      66,043 4,444,241,258.14      43,008 4,075,266,864.86      3,634,118,951.41     441,147,913.45      8.69

รวม 16,299,293,816.69  161,561 11,222,798,540.78   60,562 5,076,495,275.91    4,263,371,379.37   813,123,896.54    16.02

ลูกหน้ีคงเหลือ
หน้ียังไม่ถึง

ก ำหนดช ำระ
หน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ

กำรบริหำรจัดกำรหน้ีเกินก ำหนดช ำระ ปี 2556 - 2565
ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 65 เวลา 09.00  น.

ปีบัญชี
วงเงินกู้

ช ำระคืน
ลูกหน้ีคงเหลือ ร้อยละของหน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ
(ฐำนจำกลูกหน้ีคงเหลือท้ังหมด)จ ำนวนเงิน สัญญำ สัญญำ



เงินท่ีอนุมัติ 
2556 - 2565

(A+F)

ช ำระคืน
(B+G)

ลูกหน้ีคงเหลือ
(C+H)

หน้ียังไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ

(D+I)

หน้ีเกิน
ก ำหนดช ำระ

(E+J)

ร้อยละของหน้ีเกิน
ก ำหนดช ำระ

(ฐำนจำกลูกหน้ีคงเหลือ)

1 หนองคาย 247,403,040.00 159,210,516.52 88,192,523.48 86,581,882.09 1,610,641.39 1.83
2 แพร่ 169,569,500.00 126,581,855.45 42,987,644.55 41,748,273.35 1,239,371.20 2.88
3 เพชรบุรี 116,802,670.00 65,028,617.04 51,774,052.96 50,218,630.16 1,555,422.80 3.00
4 เชียงราย 279,392,803.00 199,177,850.18 80,214,952.82 77,732,251.63 2,482,701.19 3.10
5 พิจิตร 171,106,575.00 108,949,888.52 62,156,686.48 59,959,735.78 2,196,950.70 3.53
6 สุโขทัย 254,881,415.00 191,330,318.63 63,551,096.37 61,027,880.17 2,523,216.20 3.97
7 แม่ฮ่องสอน 183,429,513.00 127,742,070.09 55,687,442.91 52,833,518.92 2,853,923.99 5.12
8 ตรัง 179,345,380.00 95,417,289.92 83,928,090.08 79,499,129.96 4,428,960.12 5.28
9 หนองบัวล าภู 170,077,538.00 103,390,701.88 66,686,836.12 62,530,779.34 4,156,056.78 6.23
10 อุทัยธานี 139,832,865.00 84,202,689.04 55,630,175.96 52,152,045.72 3,478,130.24 6.25
11 ชัยภูมิ 408,897,024.00 353,061,120.51 55,835,903.49 52,299,667.14 3,536,236.35 6.33
12 สิงห์บุรี 108,138,237.00 69,779,202.22 38,359,034.78 35,900,708.36 2,458,326.42 6.41
13 ตาก 184,729,674.00 124,508,700.04 60,220,973.96 56,249,732.31 3,971,241.65 6.59
14 ราชบุรี 216,445,756.00 156,193,205.35 60,252,550.65 56,238,010.80 4,014,539.85 6.66
15 เชียงใหม่ 279,441,960.00 201,301,049.15 78,140,910.85 72,918,757.00 5,222,153.85 6.68
16 พิษณุโลก 191,615,425.00 127,356,276.63 64,259,148.37 59,867,059.38 4,392,088.99 6.83
17 กาญจนบุรี 265,690,519.00 202,021,841.13 63,668,677.87 59,155,289.24 4,513,388.63 7.09
18 น่าน 215,765,701.00 177,756,688.13 38,009,012.87 35,084,746.29 2,924,266.58 7.69
19 สมุทรสาคร 103,273,864.00 57,610,486.47 45,663,377.53 42,078,936.20 3,584,441.33 7.85
20 ลพบุรี 169,292,722.00 103,873,982.44 65,418,739.56 60,099,514.09 5,319,225.47 8.13
21 สุรินทร์ 326,176,065.00 224,264,831.56 101,911,233.44 93,605,279.90 8,305,953.54 8.15
22 อุตรดิตถ์ 231,474,140.00 175,651,014.23 55,823,125.77 51,220,620.20 4,602,505.57 8.24
23 มหาสารคาม 242,503,498.00 184,800,622.00 57,702,876.00 52,699,804.00 5,003,072.00 8.67
24 สระแก้ว 185,344,695.00 145,716,379.22 39,628,315.78 36,127,058.94 3,501,256.84 8.84
25 บุรีรัมย์ 346,377,020.00 234,870,412.31 111,506,607.69 101,516,096.70 9,990,510.99 8.96
26 สระบุรี 198,536,380.00 125,103,836.79 73,432,543.21 65,936,131.77 7,496,411.44 10.21
27 กาฬสินธ์ุ 273,948,330.00 190,644,882.53 83,303,447.47 74,780,472.23 8,522,975.24 10.23
28 ปัตตานี 186,239,452.00 111,437,795.57 74,801,656.43 66,689,405.04 8,112,251.39 10.85
29 ล าพูน 163,210,225.00 115,396,808.27 47,813,416.73 42,424,068.23 5,389,348.50 11.27
30 อ่างทอง 169,847,655.00 115,350,006.07 54,497,648.93 48,063,972.44 6,433,676.49 11.81
31 จันทบุรี 137,049,806.75 76,658,851.96 60,390,954.79 53,119,705.57 7,271,249.22 12.04
32 บึงกาฬ 166,626,580.00 101,643,857.49 64,982,722.51 57,154,305.25 7,828,417.26 12.05
33 ศรีสะเกษ 374,516,764.00 274,824,319.23 99,692,444.77 87,374,044.32 12,318,400.45 12.36
34 มุกดาหาร 174,286,324.00 102,553,567.52 71,732,756.48 62,726,753.17 9,006,003.31 12.55
35 สุพรรณบุรี 198,996,399.00 158,698,374.27 40,298,024.73 35,043,139.11 5,254,885.62 13.04
36 นครพนม 352,552,066.00 277,717,455.78 74,834,610.22 64,603,357.00 10,231,253.22 13.67
37 เลย 278,802,535.00 176,028,430.20 102,774,104.80 88,474,674.34 14,299,430.46 13.91
38 พัทลุง 112,389,649.00 61,895,692.94 50,493,956.06 43,230,669.56 7,263,286.50 14.38
39 ระยอง 167,818,719.00 132,007,810.75 35,810,908.25 30,656,549.21 5,154,359.04 14.39
40 พระนครศรีอยุธยา 167,018,951.00 101,954,396.61 65,064,554.39 55,484,771.36 9,579,783.03 14.72
41 สกลนคร 367,061,521.00 248,304,532.26 118,756,988.74 101,137,292.61 17,619,696.13 14.84

จังหวัด

หน้ีเกินก ำหนดช ำระกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ณ ปัจจุบัน (Real time )

(ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 65 เวลำ 09.00 น.)

ล ำดับ

รวมท้ังหมด 2556 - 2565



เงินท่ีอนุมัติ 
2556 - 2565

(A+F)

ช ำระคืน
(B+G)

ลูกหน้ีคงเหลือ
(C+H)

หน้ียังไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ

(D+I)

หน้ีเกิน
ก ำหนดช ำระ

(E+J)

ร้อยละของหน้ีเกิน
ก ำหนดช ำระ

(ฐำนจำกลูกหน้ีคงเหลือ)

จังหวัด

หน้ีเกินก ำหนดช ำระกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ณ ปัจจุบัน (Real time )

(ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 65 เวลำ 09.00 น.)

ล ำดับ

รวมท้ังหมด 2556 - 2565

42 พะเยา 185,336,835.00 152,199,383.43 33,137,451.57 28,089,315.98 5,048,135.59 15.23
43 ก าแพงเพชร 269,482,970.00 215,778,798.62 53,704,171.38 45,346,755.45 8,357,415.93 15.56
44 ประจวบคีรีขันธ์ 139,770,770.00 92,584,391.87 47,186,378.13 39,746,700.76 7,439,677.37 15.77
45 สมุทรสงคราม 88,523,258.00 53,419,192.68 35,104,065.32 29,434,674.58 5,669,390.74 16.15
46 ล าปาง 203,184,994.00 130,620,128.73 72,564,865.27 60,324,758.70 12,240,106.57 16.87
47 ขอนแก่น 316,477,772.00 232,759,045.32 83,718,726.68 69,524,773.45 14,193,953.23 16.95
48 นครศรีธรรมราช 306,752,400.00 195,458,355.68 111,294,044.32 92,099,311.71 19,194,732.61 17.25
49 ชัยนาท 216,491,698.00 139,472,439.37 77,019,258.63 63,490,490.67 13,528,767.96 17.57
50 ระนอง 118,922,200.00 59,255,371.52 59,666,828.48 48,952,930.91 10,713,897.57 17.96
51 เพชรบูรณ์ 307,577,005.00 262,303,149.65 45,273,855.35 37,016,363.60 8,257,491.75 18.24
52 ยโสธร 187,364,139.00 138,915,886.28 48,448,252.72 39,164,344.90 9,283,907.82 19.16
53 ชลบุรี 163,639,200.00 107,356,813.79 56,282,386.21 45,440,658.31 10,841,727.90 19.26
54 นราธิวาส 132,109,924.00 63,921,978.47 68,187,945.53 54,713,668.98 13,474,276.55 19.76
55 ตราด 169,200,044.00 111,744,606.91 57,455,437.09 46,008,063.65 11,447,373.44 19.92
56 นครราชสีมา 431,946,200.00 354,181,913.06 77,764,286.94 61,844,016.44 15,920,270.50 20.47
57 อุดรธานี 279,137,880.00 185,028,661.33 94,109,218.67 74,280,616.98 19,828,601.69 21.07
58 ฉะเชิงเทรา 228,270,235.00 164,679,492.49 63,590,742.51 50,165,125.33 13,425,617.18 21.11
59 อ านาจเจริญ 221,005,480.00 166,502,384.20 54,503,095.80 42,950,140.02 11,552,955.78 21.20
60 ชุมพร 165,221,670.00 111,718,038.69 53,503,631.31 41,928,748.51 11,574,882.80 21.63
61 นครปฐม 210,836,300.00 147,327,919.74 63,508,380.26 49,634,889.29 13,873,490.97 21.85
62 ร้อยเอ็ด 346,732,600.00 301,167,152.54 45,565,447.46 35,559,109.20 10,006,338.26 21.96
63 กระบ่ี 137,496,271.00 71,397,590.44 66,098,680.56 51,560,779.47 14,537,901.09 21.99
64 นนทบุรี 198,944,922.00 121,416,838.64 77,528,083.36 60,381,583.25 17,146,500.11 22.12
65 นครนายก 118,504,719.00 72,779,887.49 45,724,831.51 34,781,224.44 10,943,607.07 23.93
66 พังงา 132,301,494.00 60,865,430.86 71,436,063.14 53,478,972.58 17,957,090.56 25.14
67 สงขลา 295,721,334.00 171,852,226.74 123,869,107.26 92,471,772.25 31,397,335.01 25.35
68 ปทุมธานี 140,746,505.00 97,860,128.23 42,886,376.77 31,756,467.85 11,129,908.92 25.95
69 สตูล 113,906,898.00 73,788,524.91 40,118,373.09 28,902,209.32 11,216,163.77 27.96
70 ปราจีนบุรี 179,998,980.00 132,752,534.00 47,246,446.00 33,524,183.40 13,722,262.60 29.04
71 นครสวรรค์ 281,587,998.00 197,315,494.92 84,272,503.08 59,165,408.90 25,107,094.18 29.79
72 สุราษฎร์ธานี 220,241,979.00 122,783,168.32 97,458,810.68 68,390,524.32 29,068,286.36 29.83
73 อุบลราชธานี 303,719,470.00 209,305,001.67 94,414,468.33 66,030,707.29 28,383,761.04 30.06
74 ภูเก็ต 102,371,122.00 62,611,500.05 39,759,621.95 27,296,913.70 12,462,708.25 31.35
75 สมุทรปราการ 167,085,668.00 87,730,491.68 79,355,176.32 46,797,374.68 32,557,801.64 41.03
76 ยะลา 133,449,336.00 66,955,751.69 66,493,584.31 36,835,861.54 29,657,722.77 44.60
77 กรุงเทพมหานคร 209,324,590.94 116,970,639.87 92,353,951.07 50,037,220.08 42,316,730.99 45.82

16,299,293,816.69 11,222,798,540.78 5,076,495,275.91 4,263,371,379.37 813,123,896.54 16.02รวม



ระเบียบวาระท่ี ๔ เร ือ่ง เพ่ือทราบ 
                       ๔ .๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

   ๑. เร ือ่งเดิม 
       กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีวงเงนิงบประมาณทั้งหมด 1 ,044,495,500.00 บาท โดยมีผลต้ังแต่ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖4 
   ๒. ข้อเท็จจรงิ 
       ๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรร
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท  
       ๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อมูล ณ วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2565 ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รบัจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท 
มีผลการเบิกจา่ย 727,930,439.21 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 69.69 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 142,343,156.21 47.21 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  111,771,582.00 78.16 
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 473,815,701.00 78.97 
รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 727,930,439.21 69.69 

   ๒.๓ จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรก และ ๑๐ อันดับท้าย 
ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
    ๒.๓.๑ จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับแรก รายละเอียดดังน้ี 

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๑ สมุทรสาคร 10,113,870.00 9,856,088.00 97.45 
๒ อุทัยธานี 11,729,160.00 11,188,249.00 95.39 
๓ พิษณุโลก 13,989,790.00 13,258,102.00 94.77 
๔ บึงกาฬ 11,705,160.00 11,084,059.10 94.69 
๕ อุตรดิตถ์ 11,891,210.00 11,254,014.10 94.64 
๖ หนองคาย 11,859,450.00 11,220,735.25 94.61 
๗ อ่างทอง 9,634,410.00 9,104,790.43 94.50 
8 สุโขทัย 13,964,590.00 13,087,378.00 93.72 
๙ ชุมพร 9,780,260.00 9,154,782.62 93.60 
๑๐ พิจติร 12,367,460.00 11,549,986.67 93.39 

 

 
/ล าดับท่ี... 
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    ๒.๓.๒ จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับท้าย รายละเอียดดังน้ี 

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

67 ตรงั 14,111,440.00 6,317,536.75 44.77 
68 สงขลา 14,884,180.00 6,379,873.87 42.86 
69 อุบลราชธานี 16,184,830.00 5,757,816.51 35.58 
70 มหาสารคาม 14,604,290.00 5,003,424.86 34.26 
71 นครนายก 8,273,720.00 2,530,133.58 30.58 
72 พัทลุง 12,134,610.00 3,628,146.99 29.90 
73 พะเยา 10,833,110.00 2,912,331.44 26.88 
74 สิงห์บุร ี 10,478,960.00 2,792,416.65 26.65 
75 จนัทบุร ี 11,999,260.00 2,077,332.70 17.31 
76 สมุทรปราการ 8,452,580.00 1,103,406.85 13.05 

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

  ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
   เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 



( ) ( ) ( )

1

1.1.1                     69,560,760.00             37,596,802.00                 31,963,958.00 54.05

1.1.2                    198,022,440.00             94,009,870.41                104,012,569.59 47.47

1.1.2.1                         40,036,420.00                 15,971,995.00                    24,064,425.00 39.89

1.1.2.2                        142,108,320.00                  69,139,266.31                     72,969,053.69 48.65

1.1.2.3                          11,785,500.00                  7,462,989.07                        4,322,510.93 63.32

1.1.2.4                           4,092,200.00                   1,435,620.03                       2,656,579.97 35.08

1.1.3                        3,912,300.00                3,875,119.00                         37,181.00 99.05
1.1.3.1                            3,912,300.00                   3,875,119.00                             37,181.00 99.05

1.1.3.2                                              -                                      -                                           -   0.00

1.1.4 /                    30,000,000.00               6,861,364.80                  23,138,635.20 22.87

                  301,495,500.00             142,343,156.21                 159,152,343.79 47.21
2

                  143,000,000.00              111,771,582.00                  31,228,418.00 78.16
3

                 600,000,000.00            473,815,701.00                126,184,299.00 78.97

1,044,495,500.00               727,930,439.21           316,565,060.79              69.69               

. . 2565
+ . + (76 )

12 2565



 4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 
(ฉบับสมบูรณ์)  
 1. เร ือ่งเดิม 
     กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวยีน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญช ี2564 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 จ านวน 6 ด้าน 14 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 
  คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ได้เห็นชอบคะแนน                         
ผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564 เรยีบรอ้ยแล้ว และได้ส่งรายงาน                    
ผลการด าเนินงานและข้อสังเกตในการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564                     
(ฉบับสมบูรณ์) เพ่ือให้ทุนหมุนเวยีนน าเสนอคณะกรรมการ และผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน ซึ่งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีมีผลคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.6034 คะแนน แต่เน่ืองจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีไม่สามารถ
จัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลและการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบบรหิาร 
จดัการเงนินอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management System : NBMS) ได้ครบถ้วนและภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดจงึถูกปรบัลดคะแนน 0.3600 คะแนน จากผลคะแนนเฉล่ีย ดังน้ัน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
จงึมีผลคะแนนเฉล่ีย ประจ าปีบัญช ี2564 เท่ากับ 4.2434 คะแนน ซึง่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนน
ประเมินผลทุกด้านเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ระดับ 3.0000 คะแนน ข้ึนไป)                      
จงึมีผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” ดังน้ี (เอกสารแนบ) 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 คะแนนที่ได้

ด้านที่ 1 การเงนิ 20 4.8583

1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม รอ้ยละ 10 65 67.5 70 72.5 75 74.73 4.8920 0.4892

1.2 อัตราการลดลงของหน้ีค้างช าระ 10

1.2.1 หน้ีค้างช าระกองทนุเก่า (ปบัีญช ี2556-2559) รอ้ยละ 5 30 40 50 60 70 66.49 4.6490 0.2324

1.2.2 หน้ีค้างช าระกองทนุใหม่ (ปบัีญช ี2560-2562) รอ้ยละ 5  - 2 4 6 8 22.12 5.0000 0.2500

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 10 4.5000

2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอ้ยละ 5 65 70 75 80 85 95.42 5.0000 0.2500

4 5 4 4.0000 0.20002.1 การด าเนินตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธแ์ละผลกระทบของทนุหมุนเวยีน (ตัวชีว้ดัรว่ม)

ระดับ 5 1 2 3

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ า ปี 2564 

เกณฑ์ วัดผลการด า เนินงาน หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ )

ค่าเกณฑ์ วัดประจ าปี 2564 ผลการด า เนินงาน

ผลการ
ด า เ นิ น งาน

คะแนน
ถ่วง น้าหนัก

/เกณฑ์วัด... 
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 3. ข้อกฎหมาย 
  3.1 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 
  มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีประเมินผลการการด าเนินงานท่ีไม่มีสถานะ 
เป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี 
 3.2 ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559  
  ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
  (4) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
     เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญช ี2564 (ฉบับสมบูรณ์)  
มติท่ีประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 คะแนนที่ได้
เกณฑ์วัดผลการด า เนินงาน หน่วยวัด น้าหนัก

(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัดประจ าปี 2564 ผลการด า เนินงาน

ผลการ
ด า เ นิ น งาน

คะแนน
ถ่วง น้าหนัก

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 35 4.5714

3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

ด้านที่ 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน 15 4.6000

   4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.0500 4.0500 0.2025

   4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

   4.3 การบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทิลั ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.7500 4.7500 0.2375

   5.1 บทบาคณะกรรมการบรหิารทนุหมุนเวยีน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.7000 4.7000 0.2350

   5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.6500 4.6500 0.2325

ด้านที่ 6 การด า เนินงานตามนโนบายของรัฐ/กระทรวงการคลัง 10 4.2428

   6.1 การเบิกจา่ยเงนิตามแผนการเบิกจา่ยทีไ่ด้รบัอนุมัติ 5
        (1) รอ้ยละของการเบิกจา่ยงบลงทนุทีเ่กิดขึ้นจรงิเทยีบกับ
             แผนการเบิกจา่ยงบลงทนุ ประจ าปบัีญช ี2564

รอ้ยละ 2.50 92 94 96 98 100 100 5.0000 0.1250

        (2) รอ้ยละของการเบิกจา่ยภาพรวมทีเ่กิดขึ้นจรงิเทยีบกับ 
             เบิกจา่ยภาพรวม ประจ าปบัีญช ี2564

รอ้ยละ 2.50 92 94 96 98 100 90.91 1.9712 1.9712

6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ และการรบัเงนิ
ของทนุหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รอ้ยละ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

น้า หนักรวม 100 คะแนนเฉล่ีย 4.6034

ปรับลดตาม เ ง ื่ อ น ไ ข 0.3600

คะ แนนหลัง ปรับลด 4.2434

4.6750

4 5 5 5.0000 0.5000

5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุน
หมุนเวยีน พนักงาน และลูกจ้าง

10

3.2 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือสนับสนุน
โครงการส่งเสรมิอาชพี

ระดับ 10 1 2 3

3 4 5 4 4.0000 0.60003.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามวตัถุประสงค์ของกองทนุฯ

ระดับ 15 1 2





















































4.3 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 พฤษภาคม 2565 (เอกสารแนบ) 

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

(26.94) 
1 

ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 อัตราหน้ีค้างช าระ (Non-Performing Loan : NPL) รอ้ยละ 10 2 
(13.56) 

2 

ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชีว้ัดท่ี 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับ 5 1 1 
                  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 
                   กระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของ 
                   กองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

ระดับ 5 1 1 

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

(99.05) 
5 
                   (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจ้า่ย 

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

รอ้ยละ 100 1 
(69.30) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเงนิและการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ  
                   อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

                                                     
 คะแนนเฉล่ีย 2.0200 

 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 าปีบญัช ี2565 
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน  
---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย  

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 ( 26.94%)   
- มีหน้ีท่ีครบก าหนดช าระในปีบัญช ี2565 ณ 1 ตุลาคม 2564 
จ านวน 1,871,218,080.83 บาท รบัช าระคืนเงนิกู้ยืม  
ณ  29 เมษายน 2565 จ านวน 504,150,873.68 บาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 26.95  
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 2 (13.56%) 
จ านวนเงนิท่ีได้ร ับอนุมัติตามสัญญากู้ยืมในปีบัญชี 
2556 - 2565 ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565  
จ านวน 16,299,354,816.69 บาท  
รบัช าระคืน จ านวน 11,189,279,484.68 บาท 
คงเหลือ จ านวน 5,110,075,332.01 บาท  
เป็นหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 692,795,547.38 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 13.56 ของลูกหน้ีคงเหลือ  
- สกส. ด าเนินการตามแนวทางในการบรหิารจดัการหน้ี 
แนวทางในการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือนรอ้นให้แก่
ลูกหน้ี โดยการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และ
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 
10 ตามประกาศคระกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเร ื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัด เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565  
- สกส. มีการติดตามและสนับสนุนและแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินการตามแนวทางแก้ไขหน้ีค้างช าระฯ แก่
จังหวัดสมุทรสาคร เ ม่ือวันท่ี  8 เมษายน 2565                           
ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดสมุทรสาคร   
- สกส. มีการติดตามหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีกรณีหน้ีท่ีจะขาดอายุความ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2565 เพ่ือเรง่รดัติดตามและป้องกันมิให้หน้ีขาดอายุ
ความ มิให้เกิดหน้ีเสียและหน้ีสูญ   
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 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 1 
- 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 
- สกส. ได้น าผลการสัมภาษณ์จากผู้ใชง้านและวธิกีารท างาน
ในปัจจุบันมาวเิคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเพื่อน าไป
พัฒนาออกเป็นระบบรายงานตามแผนพัฒนระบบฐานข้อมูลฯ                     
ที่มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ ต้อง
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 

ระดับ 
5 
 

รอ้ยละ 
75 

รอ้ยละ 
80 

รอ้ยละ 
85 

รอ้ยละ 
90 

รอ้ยละ 
95 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ N/A 
- สกส. ได้จัดส่งสอบถามความพึงพอใจของสมาชกิกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรต่ีอการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีแบ่งเป็น 
ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน อุดหนุน และประเภทเงนิอุดหนุนให้
จงัหวัดและกรุงเทพมหานคร ด าเนินการผลิตและจดัเก็บข้อมูลตาม
แบบสอบถามฯ ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน
ก าหนด และส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2565 ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 2416.3/ว 1196 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 และบันทึกข้อความที่ มท 0416.3(คส)/
2363 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 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 ือ่งมือการประเมินผล
ตัวชี้วัดท่ี 2.3ระดับผลส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติของผู้เข้ารว่มโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ   
3. ก าหนดเป้าหมายในการจดัเก็บข้อมูล เพ่ือใชใ้นการ
ติดตามและประเมินผลลัพธ์ของผู้เข้ารว่มโครงการ                    
ท่ีได้ร ับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ท่ีด าเนินการใน                    
ปีบัญช ี2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 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. ก าหนดประชุมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 ตัวชีว้ัด
ท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี(การจดัเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพ) ในรูปแบบ
ออนไลน์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) ระหว่าง
วันท่ี 24, 27, 30 พฤษภาคม 2565 และวันท่ี 15, 16, 
30 มิถุนายน 2565 จ านวน 12 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 
สงขลา กรุงเทพมหานคร มหาสารคาม อุดรธานี 
เชยีงราย อุตรดิตถ์ สุรนิทร ์นครศรธีรรมราช กาญจนบุร ี
สุโขทัย และสิงห์บุร ี                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 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                   
15 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 1,002,078 บาท 
รวมยอดสะสมท้ังหมด จ านวน 1,425 โครงการ                             
เป็นเงนิ 47,832,175 บาท คิดเป็น รอ้ยละ 167.25 
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 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 

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 1 
- คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                     
ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานตัวชี้วัด การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 
2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนา
ชุมชน ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับ
ความส า เ ร็จ ของการด า เ นินง าน เ พ่ื อปรับป รุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ 
ได้รบัการรบัรอง ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 
29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 
กรมการพัฒนาชุมชน ซึง่แผนการด าเนินงานฯ ดังกล่าว
ครอบคลุมประเด็นปัญหาตามข้อสังเกตุของส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) และมีระบบสารสนเทศท่ีรองรบั
ท้ังกระบวนการการด 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) 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2565 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน  ระดับ 5      ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 4             
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 5 
 - สกส. ได้รบัการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมการพัฒนาชุมชน และได้รบัรายงานผล
การตรวจสอบ และน า เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน
และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีสอดคล้องกับ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน                     
จ านวน 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 
2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม และ 3) การใชร้ถ
ราชการ และการประเมินระบบควบคุมภายใน                  
ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2565  
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 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 5 
-  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 พฤษภาคม 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 
  - สกส. ได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการ
บรหิารทุนหมุนเวยีนและคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบาย               
การปฏิบัติงาน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทีี่สอดคล้องกับ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 3 เร ือ่ง ได้แก่ ประกอบด้วย                            
1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม และ                   
3) การใช้รถราชการ และการประเมินระบบควบคุมภายใน                 
ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565  
- สกส. ได้ปฏิบั ติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
แก่คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณา
ในเดือนพฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 ที่
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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑวั์ด ระดับ 1 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการ 
จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 เมื่อวันที่                 
1 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ ถนน            
แจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
- สกส. เสนอคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรเีพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมครัง้ที่ 
4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ห้องประชุม 
5001 กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ให้ความเห็นชอบ
ทิศทางยุทธศาสตร์และ เป้ าประสงค์ที่ ผู้ บ ร หิ าร                     
ทุนหมุนเวยีนน าเสนอโดยมีข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ
ในส่วนของการว เิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอกองค์กรให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

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 

ได้ค่าเกณฑวั์ด ระดับ 2 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินการ           
จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน เมื่อวันที ่1 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมทเีค
พาเลซ เขตหลักส่ี ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 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 
เพ่ือทราบในเดือนพฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

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

2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลประจ 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 พฤษภาคม 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  

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 5 
- ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (99.05%)  
- งบประมาณจดัสรรเป็นเงนิจ านวน 3,912,300 บาท  
- ผลการเบิกจา่ยเป็นเงนิจ านวน 3,875,116 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 (69.69%)  
- งบประมาณจดัสรรเป็นเงนิจ านวน 
1,044,495,500 บาท  
- ผลการเบกิจา่ยเป็นเงนิจ านวน 
727,930,439.21 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

อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้รอ้ยละ 100                  
ของกิจกรรม                
การรบั-จา่ย 
ทัง้หมด 
(ครบถ้วน 

ทกุกิจกรรม) 

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

 
 



 4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิาร               
เงนิทุนหมุนเวยีน เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2565 ส้ินไตรมาส 2 
(มกราคม - มีนาคม 2565) 

       1. เร ือ่งเดิม 
           ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปี 
บัญช ี2565 ตัวชีว้ัดรว่มด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน  
และลูกจ้าง ตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน โดยมีเกณฑ์ประเมินผลการติดตาม
ระบบการบรหิารจัดการท่ีส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนประเด็นย่อย คณะกรรมการ 
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของทุนหมุนเวยีนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยมีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท้ังส้ิน 5 ด้าน เป็นรายไตรมาส  

       2. ข้อเท็จจรงิ 
           การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 กองทุน   
พัฒนาบทบาทสตร ีด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 
ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลให้คณะกรรมการบรหิาร
ทุนหมุนเวยีน มีการติดตามระบบบรหิารจดัการท่ีส าคัญ ดังน้ี (เอกสารแนบ) 
    1. ด้านการเงนิ ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
                                       2. ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวยีน      
                                       3. ระบบบรหิารความเส่ียง 
                                       4. ระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ 
                                       5. ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
                                       ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน              
ทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส้ินไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) ดังน้ี  
              1) ด้านการเงนิ ประกอบด้วย  
                                            - ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ 
จ านวน 1,044,495,500.00 บาท สามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ จ านวน 546,918,618.94 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
52.36 
                 2) ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวยีนประกอบด้วย 
               - จ านวนสมาชกิ  
                                               1. ประเภทองค์กร มีองค์กรท่ีสมัครเป็นสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,036 องค์กร ยอดรวมไตรมาส 1 - 2 จ านวน 2,493 องค์กร  
                                                2. ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมายปี 2565 เพ่ิมข้ึนจ านวน 290,947 คน 
ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 2 มีจ านวน 368,734 คน เป็นรอ้ยละ 32.65 
                                           - การประชาสัมพันธ ์ 
                                               1. เว็ปไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 70 เร ือ่ง  
                                               2. เผยแพรท่าง Facebook Fanpage จ านวน 740 ครัง้  
                                               3. จุลสาร จ านวน 3 ฉบับ 
                         3) ด้านการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
                                            - การลงพ้ืนท่ีติดตามสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

 
/การบรหิาร... 



         - 2 - 

            - การบรหิารจัดการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี โดยการประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD 
MEETINGS) หรอืผ่านระบบวดิีทัศน์ทางไกล (Video Conference)) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าทุกเดือน 
                                        4) ด้านระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ ประกอบด้วย  
                                            -  การพัฒนาระบบรายงานลูกหน้ีของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร                     
เพ่ือใชส้ าหรบัตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหน้ีต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 
      - รายงานสารสนเทศสรุปข้อมูลการช าระคืนผ่าน BILL PAYMENT ระหว่าง
เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 จ านวน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย จ านวน 261,275,660.61 บาท 

                                        5) ด้านระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
                                             - โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธภิาพ 
ในการบรหิารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
     ภาพรวมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565                            
จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 1.3900 คะแนน          
    3. ข้อกฎหมาย  
      ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 
      ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
      (1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุน            
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
           (2) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

      4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
   เพ่ือโปรดทราบ  

มติท่ีประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน     
 เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าป ี2565 ส้ินไตรมาส 2 

 (มกราคม - มีนาคม 2565) 



๑ 

 

1. การด าเนินงานด้านการเงนิ 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 

1. การเบิกจา่ย
งบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

         ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้เบิกจา่ยตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จ านวน 
1 ,044,495,500.00 บาท ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน 
546,918,618.94 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 52.36 จ าแนกเป็น ดังน้ี 

           1. งบบรหิาร จ านวน 301,495,500.00บาท เบิกจ่าย จ านวน 121 ,825,247.94 บาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 40.41 

         2. งบเงนิอุดหนุน จ านวน 143,000,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 76,257,268.00 บาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 53.33 

         3. เงนิทุนหมุนเวยีน จ านวน 600,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 348,836,103.00 บาท   
คิดเป็นรอ้ยละ 58.14 

ข้อมูลสถิติผลการเบิกจา่ยงบประมาณของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ต้ังแต่ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ท่ี เดือน จดัสรร ผลการเบิกจา่ย รอ้ยละ เพ่ิมข้ึน 
รอ้ยละ 

1 ตุลาคม 2564 1,044,495,500.00 - - - 

2 พฤศจกิายน 2564 1,044,495,500.00 7,133,780.15 0.68 +0.68 

3 ธนัวาคม 2564 1,044,495,500.00 62,145,464.11 5.95 +5.27 

4 มกราคม 2565 1,044,495,500.00 150,463,248.07 14.41 +8.46 

5 กมุภาพันธ ์2565 1,044,495,500.00 277,283,761.39 26.55 +12.14 

6 มีนาคม 2565 1,044,495,500.00 546,918,618.94 52.36 +25.81 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 

2. การบรหิารจดัการ
หน้ีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรบีรหิารจัดการหน้ีค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 161,312 โครงการ จ านวน 16,263,444,242.69 บาท 
ช าระคืน จ านวน 11,106,123,853.37 บาท ลูกหน้ีคงเหลือ จ านวน 5,157,320,389.32 บาท 
ห น้ี ยั ง ไ ม่ ถึ ง ก า หนดช า ร ะ  4,437,668,100.71 บ าท  ห น้ี เ กิ นก า หนดช า ร ะ  จ า น วน 
719,652,288.61 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.95 แยกเป็น 

           1. กองทุนเดิม (ปี 2556 – 2559) จ านวน 95,519 โครงการ จ านวน 7,779,946,693.69 บาท 
ช าระคืน จ านวน 6,770,626,652.91 บาท หน้ีคงเหลือ จ านวน 1,009,320,040.78 บาท  
หน้ีท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 656,415,214.23 บาท หน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน
352,904,826.55 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.84 

              2. กองทุนใหม่ (ปี 2560 – 2565) จ านวน 65,793 โครงการ จ านวน 8,483,497,549 บาท 
ช าระคืน จ านวน 4,335,497,200.46 บาท หน้ีคงเหลือ จ านวน 4,148,000,348 บาท หน้ีท่ียัง 
ไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 3,781,252,886.48 บาท หน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 366,747,462.06 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.11 

           3. ลูกหน้ีคงเหลือท้ังส้ิน 5,157,320,389.32 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

                3.1 หน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 4 ,437,668,100.71 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
86.05 ของหน้ีคงเหลือ จ าแนกเป็น หน้ีกองทุนเดิม จ านวน 656,415,214.23 บาท และหน้ี
กองทุนใหม่ จ านวน 3,781,252,886.48 บาท 

               3.2 หน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 719,652,288.61 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.95  
ของหน้ีคงเหลือ จ าแนกเป็น หน้ีกองทุนเดิม จ านวน 352,904,826.55 บาท และหน้ีกองทุนใหม่ 
จ านวน 366,747,762.06 บาท 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

2. การด าเนินงานด้านไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 

1. การเพ่ิมสมาชกิ
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

1. ข้อมูลสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

     ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) 
สมาชิกประ เภทบุคคลธรรมดา  ข้อ มูล  ณ 31  มีนาคม  2565  จ านวน  368 ,734  คน  
และประเภทองค์กร จ านวน 2,493 องค์กร แยกเป็นรายเดือนได้ ดังน้ี 

ประเภท เป้าหมาย 
ปี 2565 

ตุลาคม 

 

พฤศจกิายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม 

บุคคลธรมดา 1,129,346 15,123 50,775 77,787 130,353 221,867 368,734 

องค์กรสตร ี - 102 334 457 1,166 1,656 2,493 
 

2. การประเมินผล
การด าเนินงานทุน
หมุนเวยีนประจ าปี
บัญช ี2564 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปผลการด าเนินงานการประเมินผลทุนหมุนเวยีน                 
ประจ าปีบัญช ี2565 (ไตรมาสท่ี 2) ของกองทุนพัฒนาบบาทสตร ีจ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ดังน้ี 
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ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 ด้านท่ี 1 การเงนิ 

ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม 
              - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 (22.89%)  
              -  มีห น้ีครบก าหนดช า ระ ในปีบัญชี  2565 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2565 จ านวน 

1,870,295,641.04 บาท รบัช าระคืน จ านวน 428,108,351.45 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.98  

ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 อัตราหน้ีค้างช าระ (Non - Preforming Loan : NPL) 
               - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 (12.33%)  
               - จ านวนเงนิท่ีอนุมัติตามสัญญากู้ยืมเงนิต้ังแต่ปีบัญชี 2556 - 2565 จ านวน 

16,263,444,242.69 บาท รบัช าระคืน จ านวน 11,106,123,853.37 บาท มีลูกหน้ีคงเหลือ จ านวน 
5,157,720,389.32 บาท แยกเป็นหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 634,779,045.27 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 12.31 ของลูกหน้ีคงเหลือของปีบัญช ี2556 – 2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
             ตัวชีว้ัดท่ี 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละ   
                                ผลกระทบของทุนหมุนเวยีน (ตัวชีว้ัดรว่ม) 

                           - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A  
                           -  ก าหนดให้ มีการประชุมเ พ่ือทบทวนแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเวยีน ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3001 
ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยการน าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาวเิคราะห์และออกแบบ 
เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใชง้าน และให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของ
ทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ตัวชีว้ัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                   - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A 
                  - สกส. ได้จัดส่งสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต่อการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีแบ่งเป็น ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน อุดหนุน  
และประเภทเงนิอุดหนุนให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ด าเนินการผลิตและจัดเก็บข้อมูลตาม
แบบสอบถามฯ ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด และส่งให้กรมการพัฒนา
ชุมชน ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี มท 2416.3/ว 1196 
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 และบันทึกข้อความท่ี มท 0416.3(คส)/2363 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีได้ร ับ 

  การสนับสนุนจากกองทุนฯ 
                   - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A   

                        - สกส. มีการติดตามและประเมินผลลัพธข์องผู้เข้ารว่มโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุน
จากกองทุนฯ ท่ีด าเนินการในปีบัญช ี2563 ดังน้ี 
                        1. จัดท าฐานข้อมูลโครงการท่ีได้ร ับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ท่ีด าเนินการ 
ในปีบัญชี 2563 จ านวน 11,098 โครงการ โดยครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด คิดเป็นรอ้ยละ 10  
ของโครงการท้ังหมดในจงัหวัดน้ัน ๆ จ านวน 1,110 โครงการ 

                   2. สกส. ด าเนินการออกแบบเคร ือ่งมือและก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลลัพธข์องผู้เข้ารว่มโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
ท่ีด าเนินการในปีบัญช ี2563 

ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม  วัตถุประสงค์ 

  ของกองทุนฯ  
               - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A 

                    - สกส. ได้จดัท าแบบประเมินผลลัพธจ์ากการสนับสนุนเงนิกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
                   - การประเมินผลเชิงปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพ
สมาชกิองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ีได้รบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ในปีบัญชี 2564 จ านวน 11,684 โครงการ โดยมีกลไกในการขับเคล่ือน ประกอบด้วย จ านวน 5 
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด (อกส.จ.) และกรุงเทพมหานคร 
(อกส.กทม.) จ านวน 279 คน และคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ (อกส.อ.) จ านวน 384 คน 
                 - การประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (แบบมี
โครงสรา้ง) เป็นจดัเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี 4 ภาค รวม 12 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ เชยีงราย 
อุดรธา นี  มหาสารคาม สุ ร นิทร์ สิ ง ห์ บุ ร  ีก าญจนบุร  ีก รุ ง เทพมหานคร  ชุมพร  สงขลา  
และนครศรธีรรมราช โดยมีกลไกในการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดละ 15 คน 
ประกอบด้วย คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวัด คณะท างานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรหีมู่บ้าน/
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 ตัวชีว้ัดท่ี 3.2 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชพี 

               - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 
                    - ในปีบัญช ี2565 สกส.ได้รบัจดัสรรเงนิอุดหนุน จ านวน 143,000,000 บาท   
                    - มีเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชีพ รอ้ยละ 20 ของการจัดสรรเงนิ
อุดหนุนเป็นเงนิจ านวน 28,600,000 บาท  
                    - สกส. ได้รวบรวมข้อมูลการเบิกจา่ยเงนิอุดหนุนตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี บัญช ี2565 และได้ด าเนินการวเิคราะห์
ข้อมูลโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากเงนิอุดหนุน ซึง่เป็นโครงการส่งเสรมิอาชพีแก่สมาชกิกองทุนฯ 
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 

ตัวชีว้ัดท่ี 3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. 
               - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A 

                        - สกส. ด าเนินการจดัประชุมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ท้ัง 4 กลุ่มงาน จ านวน 2 ครัง้ เพ่ือรว่มกัน
วเิคราะห์ และจดัท าแผนงานการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ
ได้รบัการรบัรอง โดยก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ครอบคลุมประเด็นปัญหาตามข้อสังเกตุของส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) และมีระบบ
สารสนเทศท่ีรองรบัท้ังกระบวนการการด าเนินงาน ตามประเด็น ดังน้ี 
                       1. กระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณประจ าปี 
                       2. กระบวนการบรหิารจดัการสัญญาโครงการ 
                       3. กระบวนการติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
                       4. กระบวนการบรหิารลูกหน้ีโครงการ 
                       5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบรหิารลูกหน้ีโครงการให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน 
                       6. กระบวนการบันทึกบัญชแีละกระบวนการหลัก 
                       7. แนวทางปฏิบัติในการก ากับติดตามการช าระคืนเงนิจากผู้ยืม 
                       8. ระเบบบัญชกีารเงนิ (ERP) 
                    - สรุปแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งบการเงนิของ
กองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง น าเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบทสตรพิีจารณาให้ความ
เห็นชอบในเดือนเมษายน 2565 
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 ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน 

            ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
                         - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 

                               1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
                                   1) การจดัให้มีระบบข้อรอ้งเรยีน ชอ่งทาง การรบัข้อรอ้งเรยีนและการจัดท า
รายงานสรุปเก่ียวกับข้อรอ้งเรยีนภายในองค์กรน าเสนอผู้บรหิารขององค์กร 

                                   - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีการระบุช่องทางรบัข้อรอ้งเรยีน จ านวน  
6 ชอ่งทาง คือ 

                                   1. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ด้วยตนเอง ณ ส านักงานกองทุน 
                                   2. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ ผ่านเจา้หน้าท่ีผู้รบัเร ือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 
                                   3. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทาง ไปรษณีย์ 
                                   4. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทางโทรสาร 
                                   5. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ 
                                   6. รอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ผ่านทางระบบสารสนเทศ หน้าเวปไซต์กองทุน 

ระบบไลน์ระบบเฟสบุค 
                                      - มีการจดัท ารายงาน เป็นรายเดือน จ านวน 6 เดือน 
                              2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบรหิารความเส่ียง 
                                  1) การจดัท า/ทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียง 

                              - ได้เผยแพร่คู่มือการบรหิารความเส่ียงให้กับผู้บรหิาร เจ้าหน้าท่ี 
พนักงานและบุคลากรผู้เก่ียวข้องในองค์กร เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2565 
                             3. กระบวนการบรหิารความเส่ียง 
                                 1) การระบุความเส่ียงระดับองค์กร 

                              - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการก าหนดแผนบรหิารความเส่ียง
เรยีบรอ้ยแล้ว และอยู่ในข้ันตอนของการด าเนินการตามแผน 
                            4. กิจกรรมการควบคุมภายใน 
                                1) ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนและผู้บรหิารระดับรอง มีการสอบทาน รายงานทาง
การเงนิและรายงานท่ีไม่ใชท่างการเงนิ 

                             - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการสอบทานรายงานทางการเงนิและ
รายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงนิ โดยการรายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงนิและบัญชี                   
ให้คณะกรรมการบรหิารฯ ทราบแล้ว ในการประชุมฯ จ านวน 5 ครัง้ 
                           5. สารสนเทศและการส่ือสาร 
                              1) การใชส้ารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
บรหิารความเส่ียง 
                                   - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอยู่ในชว่งของด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเส่ียง 
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                           6. การติดตามและประเมินผล 

                                   1) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 
                          - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ียังไม่มีการประเมินผล 

                                 2) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังฯ 

                          - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ียังไม่มีการส่งผลการประเมิน 
                              3) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

                         - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ียังไม่มีการสอบทานการประเมินผล 

ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน 
              - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 

                     1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                           - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ร ับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบ
ภายในกรมการพัฒนาชุมชน เสรจ็เรยีบรอ้ย จ านวน 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย  
                              1) การจดัซือ้จดัจา้ง  
                              2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม)  
                              3) การใชร้ถราชการ และการประเมินระบบควบคุมภายใน และได้รบัรายงานผล                      
การตรวจสอบและประชุมปิดตรวจในวันท่ี 5 เมษายน 2565  
                              โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปผลการตรวจสอบเพ่ือรายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าเดือนเมษายน 2565 
                      2. การประชุมปิดการตรวจสอบ 
                           - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รบัรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจดัซือ้จดัจา้ง 
2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม และ 3) การใช้รถราชการและการประเมินระบบควบคุมภายใน  
ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ มท 0411/53 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565 
                           - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการจัดประชุมปิดตรวจสอบใน
วันท่ี 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางนวลจันทร ์ ศรมีงคล  
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นประธาน 
ในการประชุม และเข้ารว่มประชุมปิดการตรวจสอบกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน 
จ านวน 3 เร ือ่ง 1 ครัง้  
                          - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภาย                  
ในกรมการพัฒนาชุมชน ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี 0416.1(อบ)/ว 0179  
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565 ได้ครบถ้วนทุกข้อเสนอแนะ 
                          3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
                         - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน และแก้ไขแล้วเสรจ็ภายใน 
45 วันนับถัดจากวันท่ีได้รบัรายงานผลการตรวจสอบทันตามก าหนดเวลา 
                          - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไข              
แล้วเสรจ็ จ านวน 3 เร ือ่ง เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าเดือนเมษายน 2565 
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                    4. การรายงานผลการบรหิารความเส่ียงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ 

                          - ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A  
                       - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ียังไม่มีการรายงานผลการบรหิารความเส่ียง
ประจ าปีให้แก่ผู้ตรวจภายใน กรมการพัฒนาชุมชนทราบ  
 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทัิล  

                - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3    
                   1. แผนปฏิบัติการดิจทัิล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี   
                       1) มีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ท่ีมีความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร ์ทั้งวสัิยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตรท่ี์ส าคัญ 
                            - แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามตัวชีว้ัดท่ี 4.3 
                            - ก าหนดประชุมคณะท างานจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) 
พ.ศ. 2566 - 2568 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจทัิล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566 – 2568 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                       2) แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 

                   - ก าหนดจัดประชุมคณะท างานจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี
บัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการดิจทัิล 
ประจ าปีบัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                    2. การบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทัิล   

                       2.1 ระบบการบรหิารจดัการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจขอผู้บรหิาร (EIS/MIS)   
                                            1) ความเพียงพอของระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุน 

การตัดสินใจของผู้บรหิาร (EIS/MIS) 
                     - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี มีระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศ 

ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร (EIS)  
                     - มีการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร  

โดยแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประกอบด้วย ข้อมูลสรุปผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 
ข้อมูลการบรหิารจดัการหน้ี ข้อมูลสมาชกิ ข้อมูลมาตรการตามประกาศ คกส. โดยระบบจะประมวลผลข้อมูล
ทุกส้ินเดือน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และน าเสนอในรูปแบบกราฟและตาราง ท่ีง่ายต่อการตัดสินใจของ
ผู้บรหิารเพ่ือใชใ้นการขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ซึง่การแสดงผลข้อมูลท่ีมีการเปรยีบเทียบ
กับเป้าหมายของกองทุนในระดับกลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน และถ่ายทอดเป้าหมาย ให้กับทุกจงัหวัดและ
กทม. เพ่ือถ่ายทอดให้กับอ าเภอและผู้รบัผิดชอบด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดต่อไป 

                   2.2 ระบบการบรหิารจดัการสารสนเทศท่ีสนับสนุนภายในทุนหมุนเวยีน      
                    1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใชบ้รกิารภายในทุนหมุนเวยีน    

                     - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหน้ี 
(Smart Account Receivable Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรบัการบรหิารงานกองทุนท้ัง
งานด้านทะเบียนสมาชิก ทะเบียนลูกหน้ี ทะเบียนโครงการ การออกเอกสารต่าง ๆ (หนังสือสัญญา 
Bill Payment/หนังสือแจ้งหน้ี/หนังสือทวงหน้ี/ใบเสร็จรับเงนิ เป็นต้น เป็นระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและสนับสนุนการอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บรกิาร
และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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                 2.3 ระบบการบรหิารจดัการสารสนเทศท่ีสนับสนุนภายในทุนหมุนเวยีน และ

ตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจทัิล รวมท้ังนโยบายต่าง ๆ 
                           1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใชบ้รกิารภายนอกทุนหมุนเวยีน 

                  - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผู้ใชบ้รกิารภายนอกทุนหมุนเวยีน ประกอบด้วย เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

                  - เว็บไซต์คลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรซีึ่งเป็น
ระบบสารสนเทศท่ีให้บรกิารผู้ใชบ้รกิารภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลและบรกิารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ในด้านต่าง ๆ เชน่ ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีคุณสมบัติการเป็นสมาชกิ วธิกีารสมัคร
เป็นสมาชิก ข้ันตอนการขอรบัการสนับสนุนเงนิกองทุน การประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรนีอกจากน้ันยังมีเว็บไซต์คลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ท่ีให้บรกิารข้อมูลองค์ความรู ้เก่ียวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นแหล่งเรยีนรู ้ของสมาชิก 
กองทุนและบุคคลภายนอกท่ีสนใจเรยีนรูเ้ก่ียวกับอาชีพท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ 
ของตนเองได้ สนับสนุนภารกิจของทุนหมุนเวยีน 
ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง                                                                   
             ตัวชีว้ัดท่ี 5.1  บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
                              - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 2    

                                1. การจดัให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี2566 

                                         1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จดัต้ัง และพันธกิจของทุนหมุนเวยีน 

                                - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด าเนินการจัดประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี2565 เม่ือวันท่ี 1 - 4 มีนาคม 2565 
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรใีห้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ท่ีผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน
น าเสนอโดยมีข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่อไป 

                                         2) การจัดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี2566 ท่ีมีคุณภาพและระบุองค์ประกอบท่ีส าคัญครบถ้วน 
                                                - ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบทสตรดี าเนินการจัดประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติราชการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566  
เม่ือวันท่ี 1-4 มีนาคม 2565 โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร                 
เพ่ือน าเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้ความเห็นชอบทิศทาง
ยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ท่ีผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนน าเสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป 

                               2. การติดตามระบบการบรหิารจดัการท่ีส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวยีน 
                            1) คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของทุนหมุนเวยีน

อย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
                                      - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีการติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 - 2 ประกอบด้วย 1. ผลการด าเนินงานด้านการเงนิ 2. ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิ 3. ด้านระบบ
บรหิารความเส่ียง 4. ด้าน ระบบบรหิารจดัการสารสนเทศและด้านบรหิาร 5. ทรพัยากรบุคคล 
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                          3. การจดัให้มีระบบประเมินผลผู้บรหิาร เพ่ือจดัท าสรุปผลการปฏิบัติงาน                    

                         1) การจดัให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวยีน 
                                  -  สกส. จัดให้ มีพิธีลงนามข้อตกลงการประเมินผลการด าเ นินงาน 
ทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2565 ระหว่าง 
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกับผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ดังน้ี 
                                 - ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ จ านวน 6 ตัวชีว้ัด  
                                 - ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์จ านวน 5 ตัวชีว้ัด 
                                 - ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 
                                 - ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย จ านวน 1 ตัวชีว้ัด 
                             4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                          1) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนถูกต้องเชือ่ถือได้      

                        - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 10 ประเด็น  
ตามชอ่งทางท่ีก าหนดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี
2565 ของตัวชีว้ัดท่ี 5.1บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
                       5. ผลส าเรจ็จากการก ากับดูแลทุนหมุนเวยีนของคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
                         1) ผลส าเรจ็จากการก ากับดูแล ทุนหมุนเวยีนของคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 

                     - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี มีการติดตามผลส าเร็จจากการก ากับดูแล 
ทุนหมุนเวยีนมีคะแนนผลโดยรวม 1.0000 - 1.99999 ของไตรมาสท่ี 2 

ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 
               - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 

                      1. การจดัให้มีปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบรหิารทรพัยากรบุคคล     
                          1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                              - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับ  
เร ิม่ต้ังแต่ผู้ปฏิบัติงานชั้นต้น ไปจนถึงผู้บรหิารระดับสูง และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน                  
โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชีว้ัด และได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรยีบรอ้ยแล้ว 

                             2. การจดัท าและด าเนินงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) แผนปฏิบัติการ                 
ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลประจ าปี 
                          1) ระดับความส าเรจ็ในการเพ่ิมประสิทธภิาพด้านการจดัการทรพัยากรบุคคล 
                               1.1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญช ี2565 

                         - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
บัญช ี2565 ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา จ านวน 3 ประเด็น รวม 6 แผนงาน 20 โครงการ และ
อยู่ในชว่งของการด าเนินงานตามแผนฯ 

                       1.2) การจดัท า/ทบทวนแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการฯประจ าปีบัญช ี2566 
                                        - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
บัญช ี2565 ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา จ านวน 3 ประเด็น รวม 6 แผนงาน 20 โครงการ  
                                        - อยู่ระหว่างของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี2565 
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 ด้านท่ี 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง 

             ตัวชีว้ัดท่ี 6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 
                 1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจ้า่ยงบลงทุน ประจ าปีบัญช ี2565 

            - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 (96.22%) 
            - ได้รบัจัดสรร จ านวน 3 ,912 ,300.00 บาท มีการใช้จ่ายเงนิงบลงทุน

จ านวน 3,764,419.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 74.75 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
                2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ยภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2564    

             - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 (52.36%)  
            - ได้ร ับจัดสรร จ านวน 1 ,044 ,495 ,500.00  บาท มีการใช้จ่ายเงนิ                     

ในภาพรวม จ านวน 546,918,618.94 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 52.36 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

              ตัวชี้วัดท่ี 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงนิ และการรับเงนิของ                             
ทุนหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                             - ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 5   
                                   ในปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสามารถด าเนินการต่อเน่ือง 

ในด้านการจ่ายเงนิและรับเงนิผ่านระบบอเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ได้ครบถ้วนในกิจกรรม 
ด้านการจา่ยเงนิและรบัเงนิ  

                           - กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบการจา่ยเงนิและการรบั
เงนิผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ในปีบัญช ี2565 ดังน้ี 

                             1) จดัเตรยีมข้อมูลและอุปกรณ์รองรบัระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครฐั
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
                                    2) ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด (อกส.จ.) สมัครใชบ้รกิาร KTB Corporate เพ่ือสนับสนุน                 
การปฏิบัติงานด้านการเงนิของกองทุนฯ 
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3. ด้านระบบบรหิารความเส่ียง 
ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 

1 .  การด า เ นินการ
ต า ม แ ผ น บ ร ิห า ร
ความเส่ียง 
 

กิจกรรม: 
การลงพ้ืนท่ีติดตามสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เป้าหมายการด าเนินงาน : 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเชน่ ปัญหาโปรแกรมจดัการทะเบียนลูกหน้ี เก่ียวกับการน าเข้า
ข้อมูลครัง้แรก ปัญหาด้านการบรหิารงานบุคคล และปัญหาด้านการจดัเก็บข้อมูล 
ผลลัพธ ์: 
เจ้าหน้าท่ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ส่วนภูมิภาค ในจังหวัดท่ีได้มีการลงพ้ืนท่ีติดตามผลการ
ด าเนินงาน มีความเข้าใจแนวทางการขับเคล่ือนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและมีขวัญก าลังใจ  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๔ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
1. การจดัการท่ัวไป 

 

2. ผลการด าเนินงาน
ด้านระบบ
สารสนเทศกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

 



๑๕ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพแสดงเมนู  

รูปภาพแสดงเมนู  



๑๖ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 

 
 

รูปภาพแสดงเมนู ทะเบียนลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ตามประกาศ รอบที ่๔ (ที่มีสิทธิ์) 
 



๑๘ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 

 
 

รูปภาพแสดงเมนู ทะเบียนลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ตามประกาศ รอบที ่๔ ( ) 
 

รูปภาพแสดงเมนู รายงานการบริหารจัดการหนี้ ฐาน ๑/๑๐/๖๔ ณ ปัจจุบัน (ตัวชี้วัด พจ.) 
 



๑๙ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

รูปภาพแสดงเมนู วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้ ณ ปัจจุบัน 
 

รูปภาพแสดงเมนู วิเคราะห์ลูกหนี้เกินก าหนดช าระ (แยกระยะเวลา/สถานะ) ณ ปัจจุบัน 
 



๒๐ 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 
 

3. การรายงาน
สารสนเทศ 

สรุปข้อมูลการช าระคืนเงนิกู้ ผ่านระบบ BILL PAYMENT 
 

เดือน โครงการ ธนาคารกรุงไทย โครงการ ธนาคารออมสิน โครงการ ธนาคาร ธกส. 

มกราคม 65 3,493 25,958,317.89 2,420 18,950,471.42 2,745 24,413,153.32 

กุมภาพันธ ์65 4,056 29,723,881.57 2,429 20,013,165.83 2,995 27,259,202.90 

มีนาคม 65 5,143 42,404,935.25 3,387 30,986,469.26 3,749 41,566,058.17 

รวม 12,692 98,087,134.71 8,236 69,950,106.51 9,489 93,238,414.39 

 



๒๑ 

 

5. ด้านระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 
ประเด็น ผลการด าเนินงานส้ินไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2565) 

การบรหิารทรพัยากร
บุคคล 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  กิจกรรม : 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบรหิารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  เป้าหมายการด าเนินงาน : 
  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จ านวนท้ังส้ิน 296 คน ประกอบด้วย นักวชิาการเงนิและบัญช ีนักวชิาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไป 
นิติกร และเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ได้รบัการพัฒนาและส่งเสรมิให้มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน มี
ความรูแ้ละความเข้าใจวธิีปฏิบัติการโอนเงนิของกองทุน มีความเข้าใจในการก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรข์องกองทุน มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาศักยภาพกองทุน และมีความเข้าใจใน
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานของกองทุน 
  ผลลัพธ ์: 
  เจ้าหน้าท่ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้มีทักษะ ความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับการ
บรหิารงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและมีแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีได้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และภารกิจได้อย่างมีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       ๔ .5  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 าระหน้ีและยังไม่เคย 
ใช้สิทธติามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี  2) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3) พ .ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 2 ,721 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 
249,135,681.07 บาท (สองรอ้ยส่ีสิบเก้าล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนห้าพันหกรอ้ยแปดสิบเอ็ดบาทเจด็สตางค์) 

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 

10 29 เมษายน 2565 25 113 11,496,803.36 
รวมท้ังส้ิน 2,721 249,135,681.07 

 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 10 พฤษภาคม 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีจ านวน  
2,721 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ จ านวน 249,135,681.07 บาท โดยได้รบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีแล้ว 
จ านวน 2,481 โครงการ เป็นเงนิ 224,678,213.17 บาท ยกเลิกการเข้ารว่มมาตรการ จ านวน 41 โครงการ 
เป็นเงนิ 3,964,126.04 บาท ปิดโครงการ จ านวน 22 โครงการ เป็นเงนิ 410,296.77 บาท โครงการท่ีผิดนัด
ช าระหน้ีหลังได้รบัอนุมัติ จ านวน 1,087 โครงการ เป็นเงนิ 110,984,234.74 บาท ได้รบัช าระคืนเงนิเป็นราย
งวดแล้วท้ังส้ิน จ านวน 1,394 โครงการ เป็นเงนิ 18,586,924.87 บาท รายละเอียดดังน้ี      
โครงการ 
ทีไ่ด้รบั 
อนุมัติ 

จ านวนเงนิทีอ่นุมัติ รายละเอียดโครงการ โครงการที่ 
ผิดนัดช าระหนี้หลัง

ได้รบัอนุมัติ 

จ านวนเงนิรายงวด 
ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว ปรบัโครงสรา้งหนี้ ยกเลิกเข้ารว่ม

มาตรการ 
ปิดโครงการ 

2,721 249,135,681.07 2,481 41 22 1,087 1,394 
จ านวนเงนิ 224,678,213.17 3,964,126.04 410,296.77 110,984,234.74 18,586,924.87 

          ๓. ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนา

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

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๔) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของกองทุน 
4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 

เพ่ือโปรดทราบ 

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

 



โครงการ จ านวนเงนิ จ านวนโครงการ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิรายงวด
ทีไ่ด้รบัอนุมัติ ทีไ่ด้รบัอนุมัติ ปรบัโครงสรา้ง จ านวนเงนิ ยกเลิกเข้ารว่ม จ านวนเงนิ ปดิโครงการ จ านวนเงนิ ทีผิ่ดนัดช าระหน้ี (บาท) ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว 
(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) มาตรการ (บาท) (โครงการ) (บาท) หลังได้รบัอนุมัติ (บาท)

1 กระบ่ี 10 931,982.39                 1 100,000.00                   9 831,982.39            -  - 1 100,000.00                0.00
2 กรุงเทพมหานคร 21 2,683,273.22             16 3,071,035.00            -  -  -  - 13 2,683,378.60            387,656.40            
3 กาญจนบุร ี 5 288,590.19                  -  -  -  -  -  - 0.00
4 กาฬสินธุ์ 32 2,025,080.00              32 2,025,080.00            -  -  -  - 14 605,154.00                112,554.00            
5 ก าแพงเพชร 12 1,229,133.00              12 1,229,133.00             -  -  -  - 3 180,130.00               143,634.00            
6 ขอนแก่น 50 4,831,178.24              48 3,611,352.41             -  -  -  - 17 1,447,756.33            420,458.00            
7 จนัทบุร ี 2 322,631.88                 1 188,923.49               -  -  -  - 1 188,923.49               0.00
8 ฉะเชงิเทรา 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 ชยันาท 24 1,473,388.53              24 1,473,388.53            -  -  -  - 5 239,123.00               317,780.00           
11 ชยัภูมิ 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 ตรงั  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 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              37 4,544,830.00             -  -  -  - 25 3,102,403.00             113,559.00             
17 นครปฐม 3 390,854.00                 2 337,301.00               -  -  -  -  - -                             16,548.06               
18 นครพนม 74 6,350,044.00               73 6,281,202.00            -  -  -  - 10 1,463,500.00             3,078,943.54         
19 นครราชสีมา 23 1,366,716.32              23 1,366,716.32            -  -  -  - 2 204,089.00               233,056.00            
20 นครศรธีรรมราช 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              86 9,465,130.81             -  -  -  - 35 3,106,606.01             831,833.21            
22 นนทบุร ี 99 16,065,401.42             98 15,951,184.42           -  -  -  - 85 14,527,584.23          166,784.58            
23 นราธวิาส 1 289,314.00                 1 289,314.00               -  -  -  -  -  - 0.00
24 น่าน 2 198,960.00                  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00
25 บึงกาฬ 1 42,339.00                   1 42,339.00                  -  -  -  -  - - 3,000.00                 
26 บุรรีมัย์ 16 1,320,171.00              15 1,258,907.00            -  -  -  - 5 404,727.00               40,321.00              
27 ปทมุธานี  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00
28 ประจวบคีรขีันธ์ 10 1,406,883.61              10 1,406,883.61             -  -  -  - 9 1,205,632.00             8,500.00                 
29 ปราจนีบุร ี 24 2,226,846.00              24 2,227,812.00            -  -  -  - 7 584,277.00              212,789.00            

ผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ือ่นไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)

ข้อมูล ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2565

ล าดับ จงัหวัด
รายละเอียดการด าเนินงาน



โครงการ จ านวนเงนิ จ านวนโครงการ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิรายงวด
ทีไ่ด้รบัอนุมัติ ทีไ่ด้รบัอนุมัติ ปรบัโครงสรา้ง จ านวนเงนิ ยกเลิกเข้ารว่ม จ านวนเงนิ ปดิโครงการ จ านวนเงนิ ทีผิ่ดนัดช าระหน้ี (บาท) ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว 
(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) มาตรการ (บาท) (โครงการ) (บาท) หลังได้รบัอนุมัติ (บาท)

ล าดับ จงัหวัด
รายละเอียดการด าเนินงาน

30 ปตัตานี 43 4,506,484.00               36 3,986,812.00            -  - 1 14,941.00             19 2,113,958.00             173,474.00           
31 พระนครศรอียุธยา 42 3,392,705.81              19 1,400,003.81             -  -  -  - 12 603,332.83               28,890.00              
32 พะเยา 30 3,299,690.00               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 พิจติร 1 233,479.52                 1 233,479.52               -  -  -  - 1 233,479.52               0.00
36 พิษณุโลก  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
37 ภูเก็ต 53 7,102,249.14              51 6,862,374.61            -  - 1 42,307.11            37 5,264,527.58            112,268.89            
38 มหาสารคาม 5 240,937.47                5 240,937.47               -  -  -  -  -  - 17,622.00              
39 มุกดาหาร 66 3,702,743.00             62 3,782,013.52           4 249,299.00             -  - 36 2,226,639.52            284,487.21           
40 ยะลา 69 11,159,796.46            51 8,687,249.46            -  -  -  - 34 5,427,683.46            86,080.00              
41 ยโสธร 66 4,135,182.12              61 3,521,460.40             -  -  -  - 20 1,268,409.00             191,951.75            
42 ระนอง 1 141,799.70                 1 141,799.70               -  -  -  - 1 141,799.70               0.00
43 ระยอง 14 1,633,966.00               11 1,163,483.00             -  -  -  - 1 141,237.00               94,652.00               
44 ราชบุร ี 15 1,853,680.00              1 106,707.00               -  -  -  - 1 106,707.00               0.00
45 รอ้ยเอ็ด 279 11,915,365.00             261 11,122,917.83          -  - 1 11,777.00           32 1,432,139.35             2,488,100.47         
46 ลพบุร ี 4 418,792.16                 4 418,792.16               -  -  -  - 1 137,855.02               20,875.00              
47 ล าปาง 18 1,599,448.00               17 1,428,712.00            -  - 1 3,908.00              8 573,568.00               89,227.00              
48 ล าพูน 6 1,231,623.32              6 1,231,623.32            -  -  -  - 4 824,733.44               91,950.00               
49 ศรสีะเกษ 124 7,043,698.00              113 6,796,852.26           5 324,790.00           9 168,971.00          35 2,089,523.00            1,055,631.24          
50 สกลนคร 102 11,148,831.12            101 11,145,531.12          8 859,116.00            3 43,170.26            32 4,031,326.56             789,305.36            
51 สงขลา 51 7,182,656.00              45 6,616,705.00           2 367,893.00            -  - 29 4,521,933.00             79,893.00              
52 สตูล 55 4,097,029.14              38 2,963,867.00            -  - 1 18,357.00            23 1,795,546.46             103,673.79           
53 สมุทรปราการ 33 4,327,286.04              31 4,003,965.75            -  -  -  - 14 1,710,043.29            174,990.69            
54 สมุทรสงคราม 64 7,681,413.47              48 5,235,596.09             -  -  -  - 29 3,017,586.50            212,799.00            
55 สมุทรสาคร 2 426,454.65                 2 426,454.65               2 426,454.65             -  -  -  - 0.00
56 สระบุร ี 21 1,997,262.22              19 1,640,357.18            -  -  -  - 10 852,289.68               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 ี 32 2,160,401.00               30 2,039,409.00             -  -  -  - 17 1,276,557.00            143,503.00            
60 สุราษฎรธ์านี 41 6,608,668.00              32 5,345,781.00            -  -  -  - 15 2,168,931.00             144,210.74            
61 สุรนิทร์ 61 1,836,915.00               61 1,836,915.00             -  - 1 15,744.00            39 1,149,411.00             112,373.00            
62 สุโขทยั 40 3,318,870.93              40 3,318,870.93            -  -  -  - 17 1,542,855.62             299,283.21            



โครงการ จ านวนเงนิ จ านวนโครงการ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิรายงวด
ทีไ่ด้รบัอนุมัติ ทีไ่ด้รบัอนุมัติ ปรบัโครงสรา้ง จ านวนเงนิ ยกเลิกเข้ารว่ม จ านวนเงนิ ปดิโครงการ จ านวนเงนิ ทีผิ่ดนัดช าระหน้ี (บาท) ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว 
(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) มาตรการ (บาท) (โครงการ) (บาท) หลังได้รบัอนุมัติ (บาท)

ล าดับ จงัหวัด
รายละเอียดการด าเนินงาน

63 หนองคาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.00
64 หนองบัวล าภู 28 2,298,535.39              20 1,345,425.27            -  -  -  - 19 1,340,667.27            4758.00
65 อ านาจเจรญิ 191 10,647,592.00            191 10,647,592.00          -  -  -  - 109 5,705,077.00           626,124.18            
66 อุดรธานี 206 18,623,688.88            202 17,992,117.98         1 14,866.00              4 91,121.40             117 11,515,483.99           990,516.82            
67 อุตรดิตถ์ 4 348,724.00                 4 348,724.00               -  -  -  - 3 232,176.00               4,861.00                 
68 อุทยัธานี 12 1,085,108.02              3 263,147.91               -  -  - 0.00
69 อุบลราชธานี 18 1,509,037.08              18 1,509,037.08            -  -  -  -  -  - 1,508,831.08         
70 อ่างทอง 94 7,866,854.67             93 6,926,157.82           9 860,600.00            -  - 7 483,849.58               447,906.15            
71 เชยีงราย 3 462,651.00                  -  -  -  -  -  - 0.00
72 เชยีงใหม่ 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               24,213.00              
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 11 1,031,812.82              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              

2,721   249,135,681.07          2,481      224,678,213.17      41 3,964,126.04         22 410,296.77         1087 110,984,234.74        18,586,924.87       รวมทัง้ส้ิน



       ๔.6 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเรยีกให้เจา้หน้าท่ีผู้กระท าละเมิดชดใชค่้าสินไหมทดแทน 

   ๑. เร ือ่งเดิม 
     1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้หารอืแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินงานกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตร ีกรณีกรรมการกองทุนพัฒาบทบาทสตรตี าบล ทุจรติยักยอกหรอืฉ้อโกงเงนิกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีซึง่จงัหวัดได้ด าเนินคดีอาญากับผู้ท่ีกระท าความผิดโดยได้มีการเรยีกรอ้งให้ผู้กระท าความผิด
ชดใชเ้ฉพาะในส่วนของจ านวนเงนิท่ีมีการทุจติ แต่มิได้เรยีกรอ้งในส่วนของดอกเบ้ียอันเกิดจากการกระท าทุจรติ 
ไปยังกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นว่า กรณีดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าละเมิด กรมการพัฒนาชุมชน
สามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียผิดนัดน้ันได้หรอืไม่ หากไม่สามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียผิดนัดได้ โดยท่ีจังหวัดไม่ได้ 
คิดดอกเบ้ียผิดนัดอันเกิดจากการกระท าละเมิด และได้มีการถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน
จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป  

    1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
คณะท่ี 1 ได้มีความเห็นเก่ียวกับข้อหารอืดังกล่าวข้างต้น แยกได้เป็น 2 ประเด็น ดังน้ี  

         ประเด็นแรก กรณีดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าผิดละเมิด กรมการพัฒนา
ชุมสามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียผิดนัดน้ัน ได้หรอืไม่ ซึ่งตามข้อเท็จจรงิปรากฏว่า กรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรตี าบล ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดให้ไปด าเนินการทาง
ธุรกรรมเก่ียวกับกองทุนฯ แต่ได้ทุจรติเอาเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีปเป็นของตน การกระท า
ดังกล่าวจึงเป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐักระท าละเมิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรฐั ที่จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ดังน้ัน กรมการ
พัฒนาชุมชนหน่วยงานในฐานะเจา้ของกองทุนฯจงึไม่อาจพิจารณางดดอกเบ้ียให้แก่ผู้กระท าละเมิดได้ 

         ประเด็นท่ีสอง หากไม่สามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียได้ โดยท่ีคดีท่ีจังหวัด 
ไม่ได้คิดดอกเบ้ียผิดนัดอันเกิดจากการกระท าละเมิด (ยักยอกหรอืฉ้อโกง) และได้มีการถอนฟ้องคดีอาญา 
ไปจากศาลแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน จะต้องด าเนินการอย่างไร น้ัน กรมการพัฒนาชุมชนย่อมมีสิทธ ิ
ตามกฎหมายท่ีจะคิดดอกเบ้ียได้จากต้นเงนิค่าสินไหมทดแทนน้ันได้ การท่ีกรมการพัฒนาชุมชนจะเรยีกให้
เจา้หน้าท่ีผู้กระท าละเมิดช าระดอกเบ้ียจงึไม่เป็นการด าเนินการเกินขอบเขตแต่อย่างใด 

๒. ข้อเท็จจรงิ 
    กรมการพัฒนาชุมชนได้มีหนังสือ ท่ี มท 0417.2/ว 1552 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 

2565 เร ือ่ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเรยีกให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
เพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกับการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงการคลัง เร ือ่งความรบัผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0418.7/ว 105 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 เร ือ่ง การก าหนดอัตราดอกเบ้ียกรณี
เบิกจา่ยไม่ถูกต้อง และตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 1 
โดยให้จงัหวัดด าเนินการตรวจสอบกรณีกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบลกระท าการทุจรติ/ยักยอก/
ฉ้อโกงเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่า ปัจจุบันได้รบัการชดใชเ้งนิพรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดจากกรรมการผู้กระท า
ละเมิดแล้วหรอืไม่ หากยังไม่ได้รบัชดใชห้รอืได้รบัชดใชแ้ล้วแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ว่าจงัหวัดได้มีการรอ้งทุกข์ด าเนิน
คดีอาญากับกรรมการผู้กระท าละเมิดดังกล่าวแล้วหรอืไม่ หรอือยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ 
หรอืของศาลก็ตามให้ด าเนินการ ดังน้ี (เอกสารแนบ) 

 
/1.เม่ือเกิด… 
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    1. เม่ือเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 
ท่ีเก่ียวข้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามล าดับชั้นจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในฐานะผู้รบัมอบอ านาจจากอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน  หรอืพัฒนาการจังหวัดในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบอ านาจต่อให้พัฒนาการจงัหวัด 

   2. เม่ือผู้รบัมอบอ านาจพิจารณารายงานแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหาย 
เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้รบัมอบอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิด 
ทางละเมิดข้ึนคณะข้ึนไม่เกินห้าคน โดยไม่ชกัชา้ อย่างชา้ไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่รูห้รอืทราบความเสียหายและ 
ให้รบีด าเนินการสอบข้อเท็จจรงิให้แล้วเสร็จโดยเรว็ อย่างช้าไม่ควรเกิน 60 วัน นับแต่วันท่ีแต่งต้ัง  
หากคณะกรรมการฯไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมการฯอาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้อีก ครัง้ละไม่เกิน 30 วัน โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นใน
การขยายระยะเวลา แล้วรายงานการแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของการแต่งต้ัง 

   3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท้จจรงิและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง  
รับฟังพยานบุคคล หรอืพยานผู้ เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรอืสถานท่ี โดยในการสอบสวน
คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องหรอืผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจรงิและโต้แย้งแสดงเอกสาร
หลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

   4. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิและรวบรวมพยานหลักฐานเสรจ็แล้ว  
ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งต้ัง โดยความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิดน้ัน  
ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายท่ีแจ้งชัดเป็นอย่างน้อยประกอบความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  
ในการพิจารณาด้วย ถ้าผู้แต่งต้ังขอให้ทบทวนหรอืสอบสวนเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการรบีด าเนินการให้เสรจ็ส้ิน
ภายในเวลาท่ีผู้แต่งต้ังก าหนด 

   5. เม่ือผู้แต่งต้ังได้รบัผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วนิิจฉัยส่ังการว่ามี 
ผู้ร ับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรอืไม่ เป็นจ านวนเท่าใด ในกรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรตี าบลต้องรบัผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้แต่งต้ัง 
ส่งส านวนภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีมีค าวนิิจฉัยส่ังการเพ่ือให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ และในระหว่างการ
พิจารณาของกระทรวงการคลังให้ผู้แต่งต้ังส่ังการให้ตระเตรยีมเร ือ่งให้พรอ้มส าหรบัการออกค าส้ังให้เจา้หน้าท่ีช าระ 
ค่าสินไหมทดแทน หรอืการด าเนินการฟ้องคดีเพ่ือมิให้ขาดอายุความ โดยมีหลักเกณฑ์ในการส่งส านวน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังน้ื 

        5.1. กรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งส านวน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ผู้แต่งต้ังท าค าส่ังเรยีกให้ผู้กระท าละเมิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนพรอ้มดอกเบ้ีย
ผิดนัดนับแต่วันท่ีท าละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าช าระเสรจ็แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

        5.2. กรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกินกว่า 1,000,000 บาท ให้ ส่งส านวน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ และเม่ือผู้แต่งต้ังได้รบัผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลังแล้ว ให้มีค าส่ัง 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งค าส่ังให้กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรผู้ี ต้องรบัผิดชอบ 
ใช้ค่าสินไหมทดแทน หรอืผู้ท่ีเก่ียวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากกระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบ 
ให้ทราบภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีผู้แต่งต้ังวนิิจฉัยส่ังการ ก่อนอายุความดังกล่าวส้ินสุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
ให้ผู้แต่งต้ังมีค าส่ังเรยีกให้กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบลผู้ต้องรบัผิดชอบ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดนับแต่วันท่ีท าละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสรจ็แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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        5.3. ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า มีผู้ใดต้องรบัผิดชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนหรอืต่างไปจากส านวนท่ีผู้แต่งต้ังส่งให้ตรวจสอบ หากยังไม่เคยมีการสอบสวนผู้น้ันในฐานะ 
ผู้ต้องรบัผิดชอบมาก่อน ให้ผู้แต่งต้ังส่งเร ือ่งให้คณะกรรมการฯ ท าการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดของผู้น้ัน 
เพ่ือประกอบการวนิิจฉัยส่ังการ ถ้าผลของค าวนิิจฉัยของผู้แต่งต้ังต่างไปจากความคิดเห็นของกระทรวงการคลัง 
ให้ ผู้แต่งต้ังรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหน่ึง ในระหว่างรอฟังความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งต้ังตระเตรยีมเร ือ่งไว้ส าหรบัการออกค าส่ังหรอืให้ส่ังการตามท่ีวนิิจฉัยส่ังการ  
หากไม่ได้รบัแจง้ผลการพิจารณาดังกล่าว 
      6. ในการด าเนินการระหว่างท่ีผู้แต่งต้ังส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  
หรอืในระหว่างท่ีเกิดความเสียหายข้ึนแก่หน่วยงานของรฐั ไม่ว่าจะรูตั้วผู้ต้องรบัผิดและรูจ้ านวนความเสียหาย 
ท่ีชดใช้หรอืไม่ การด าเนินการเพ่ือเรยีกรอ้งให้ผู้ใดต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิดน้ันย่อมต้อง
บังคับตามอายุความการใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิด 
ของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ดังน้ี 
           (ก) กรณีท่ีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีต้องรบัจากการกระท าละเมิด 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี การออกค าส่ังให้ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้มีก าหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันท่ี
หน่วยงานของรฐัรูถึ้งการละเมิด และรูตั้วเจา้หน้าท่ีผู้พึงต้องชดใชค่้าสินไหมทดแทน 
           (ข) กรณีท่ีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ไม่ต้องรบัผิดตามท่ีผู้แต่งต้ังวนิิจฉัยส่ังการ และได้ส่งส านวนให้กระมรวงการคลังตรวจสอบ แต่กระทรวงการคลัง
เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต้องรบัผิด การออกค าส่ังให้ชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้มีก าหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันท่ื     
ผู้แต่งต้ังมีค าส่ังตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
      อย่างไรก็ดี การออกค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีผู้ต้องรบัผิดค่าสินไหมทดแทน จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนครบก าหนดอายุความ 10 ปี นับแต่วันท่ีกระท าละเมิด ในการด าเนินการหาผู้รบั
ผิดในทางละเมิดกับเจา้หน้าท่ี จงัหวัดจงึต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความ 

   ๓. ข้อกฎหมาย 
    1. ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิาร

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

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
       (๔) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
    2. พระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 
    3. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรบัผิด

ทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ.2539  
    4. ประกาศกระทรวงการคลัง เร ือ่ง ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ต้อง

รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 

4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
เพ่ือโปรดทราบ 

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











       ๔.7 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อหารอืกรณีการใช้อ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ีย 
ตามสัญญาหรอือัตราดอกเบ้ียตามกฎหมาย 

   ๑. เร ือ่งเดิม 
     1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0417.2/2235 ลงวันท่ี 

25 มีนาคม 2565 เสนอเร ือ่ง ข้อหารอืกรณีการใชอ้ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาหรอือัตราดอกเบ้ีย
ตามกฎหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น น้ัน 

๒. ข้อเท็จจรงิ 
    กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0208.5/84 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565 

เร ือ่ง แจง้ผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อหารอื โดยคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
คณะท่ี 1 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นข้อหารอืกรณีการใชอ้ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาหรอื
อัตราดอกเบ้ียตามกฎหมาย ในการประชุมครัง้ท่ี 6/2565 เม่ือวันพุธท่ี 20 เมษายน 2565 โดยท่ีประชุมมีมติ 
ให้กรมการพัฒนาชุมชนรบัความเห็นของคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ปรากฏรายละเอียด ดังต่อไปน้ี (เอกสารแนบ) 

    2.1 ส านักกฎหมาย สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจดัต้ังข้ึน
ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเป็นแหล่งเงนิทุน 
ในการพัฒนาอาชพี สรา้งงาน สรา้งรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตร ีดูแลปัญหาและเยียวยาสตร ีการคุ้มค้มครอง
และพิทักษ์สิทธสิตร ีการสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตร ีและเพ่ือสนับสนุนโครงการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรทุีกระดับ โดยกองทุนดังกล่าวเป็นทุนหมุนเวยีนตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก าหนดให้
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ  
และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้เรยีกเก็บหรอืไม่เรยีกเก็บดอกเบ้ียหรอืประโยชน์อ่ืนใดจากเงนิท่ีให้กู้ยืม กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรซีึ่งเป็นผู้ให้กู้ยืมเงนิย่อมมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการท่ีจะเรยีกเก็บ
ดอกเบ้ียกู้ยืมได้ ซึง่รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขการพิจารณาลดหรอืงดเบี้ยปรบั/ดอกเบ้ีย
ผิดนัดตามสัญญากู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

    2.2. คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณา 
ข้อหารอืแล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวยีนมีหน้าท่ีและอ านาจ “ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล 
การบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน” ดังน้ัน เม่ือกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเป็นแหล่งเงนิทุนในการพัฒนาอาชีพ สรา้งงาน 
สรา้งรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตร ีดูแลปัญหาและเยียวยาสตร ีการคุ้มค้มครองและพิทักษ์สิทธิสตร ี  
การสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตร ีและเพ่ือสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตร ี
ทุกระดับ ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวยีนตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558  
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจึงมีอ านาจในการก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตาม  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวในการพิจารณาลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาดังกล่าวได้ แต่การลดหรอืงด
อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาดังกล่าว อาจกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน เหตุผลและความจ าเป็น  
ปัญหาในทางปฏิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าว การไม่เลือกปฏิบัติ และผลกระทบประการอ่ืน 
                                                                                                   

/ท่ีจะได้รบั... 
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ท่ีจะได้รบัจากการด าเนินการ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้กู้รายอ่ืนอันท่ีจะได้รบัการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน ส าหรับ 
ในส่วนของการลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดเห็นควรก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นประกอบข้อเท็จจรงิของสมาชกิผู้กู้เป็นรายกรณี ๆ ไป  

   ๓. ข้อกฎหมาย 
    ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน 

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

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
       (๔) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของกองทุน 

4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
เพ่ือโปรดทราบ 

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

 



















     4.8 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิ 
รบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี    

         1. เร ือ่งเดิม 
             รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 3/2565  
เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน ระเบียบวาระท่ี 5.4 มาตรการ
การโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
มติท่ีประชุมเห็นชอบรา่งประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิ 
รบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยท่ีประชุมมีมติ 
ให้ปรบัแก้ไขประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบ 
ในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ในข้อ 5 วรรคท้าย จากภายใน 15 วัน 
เป็นภายใน 30 วัน  

         2. ข้อเท็จจรงิ 
            2.1 อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ได้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบ
ในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
(เอกสารแนบ 1)  
             2.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.1/ว 1599 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
เร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีถึงจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดสุรนิทร,์ กาฬสินธุ์, อุตรดิตถ์, เชียงราย และราชบุร ี
ส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
(เอกสารแนบ 2)  
        3. ข้อกฎหมาย/หนังสือส่ังการ 
            3.1 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558  
        มาตรา 18 ในแต่ละทุนหมุนเวยีน ให้มีคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีนคณะหน่ึง ประกอบด้วย 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีน เป็นประธานกรรมการ 
        มาตรา 21 คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
        (1) ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน 
            3.2 พระราชบัญญัติวนัิยการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. 2561  
       มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรฐัจดัท ารายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณฯ... 
            3.3 ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559  
       ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการรกัษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศ 
หรอืข้อก าหนด รวมท้ังวนิิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  
       ข้อ 6 กองทุนประกอบด้วยเงนิและทรพัย์สิน ดังต่อไปน้ี 
       (6) เงนิหรอืทรพัย์สินท่ีตกเป็นของกองทุนหรอืท่ีกองทุน ได้รบัตามกฎหมายอ่ืน 
       (7) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงนิหรอืทรพัย์สินของกองทุน 
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       ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเรยีกโดยย่อว่า “คกส.”
ประกอบด้วย 
       (๑) อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการ   
       ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
        (1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ 
        (4) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 
       ข้อ 19 การใชจ้า่ยเงนิของกองทุนให้เป็นไปเพ่ือกิจการ ดังต่อไปน้ี 
       (1) เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนหรอืแหล่งเงนิทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
         การจ่ายเงนิตาม (1) ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 
บรหิารก าหนด 

       4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
           เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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              4.9 แต่งต้ังคณะท ำงำนพิจำรณำกำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 
ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

         1. เร ือ่งเดิม 
              รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีครัง้ท่ี 3/2565  
เม่ือวันอังคำรท่ี 29 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมกำรพัฒนำชุมชน ระเบียบวำระท่ี 5.3 กำรต้ังค่ำ
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีมติท่ีประชุมเห็นชอบรำ่งค ำส่ัง 
คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง แต่งต้ังคณะท ำงำนพิจำรณำกำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
และกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีโดยท่ีประชุมได้มีมติให้ปรบัแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  
   1) เพ่ิมข้อกฎหมำย ข้อ 9 (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำ 
หรอืปฏิบัติงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย  
   2) แก้ไขชือ่เร ือ่ง จำกเร ือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
และกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเป็นเร ือ่ง แต่งต้ังคณะท ำงำนพิจำรณำกำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญและกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

         2. ข้อเท็จจรงิ 
            2.1 อธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน ในฐำนะประธำนกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ได้มึค ำส่ังคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีท่ี 631/2565 เร ือ่ง แต่งต้ังคณะท ำงำนพิจำรณำ
กำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีลงวันท่ี 2 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 (เอกสำรแนบ) และมอบหมำยส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรแีจ้งคณะท ำงำนพิจำรณำ 
กำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรทีรำบและด ำเนินกำร
จดัประชุมสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจ และรว่มกันก ำหนดหลักเกณฑ์กำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและกำรตัด
จ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรต่ีอไป 
           2.2 ตำมข้อ 1 ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอียู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจดัท ำรำ่ง
หลักเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำกำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ีและได้ก ำหนดแผนกำรจัดประชุมสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจ เพ่ือรว่มกันก ำหนดหลักเกณฑ์ 
กำรต้ังค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีในวันท่ี 27 
พฤษภำคม 2565 ณ ห้องประชุม 3001 ชัน้ 3 กรมกำรพัฒนำชุมชน 
        3. ข้อกฎหมำย/หนังสือส่ังกำร 
            3.1 พระรำชบัญญัติกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558  
            มำตรำ 18 ในแต่ละทุนหมุนเวยีน ให้มีคณะกรรมกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีนคณะหน่ึง ประกอบด้วย 
        (1) หัวหน้ำหน่วยงำนของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีน เป็นประธำนกรรมกำร 
        มำตรำ 21 คณะกรรมกำรบรหิำรมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี 
        (1) ก ำหนดนโยบำย ก ำกับดูแลกำรบรหิำรจัดกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน 
            3.2 พระรำชบัญญัติวนัิยกำรเงนิกำรคลังของรฐั พ.ศ. 2561  
        มำตรำ 70 ให้หน่วยงำนของรฐัท่ีจดัท ำรำยงำนกำรเงนิประจ ำปีงบประมำณฯ... 
            3.3 ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2559  
 

 
 

/ข้อ 4... 
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       ข้อ 4 ให้ประธำนกรรมกำรรกัษำกำรตำมข้อบังคับน้ี และให้มีอ ำนำจออกประกำศ 
หรอืข้อก ำหนด รวมท้ังวนิิจฉัยปัญหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับน้ี  
          ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเรยีกโดยย่อว่ำ “คกส.”ประกอบด้วย 
       (๑) อธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นประธำนกรรมกำร   
        ข้อ 9 ให้คณะกรรมกำรบรหิำร มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี 
         (1) ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร ์มำตรกำร และแนวทำงในกำรบรหิำรกองทุนให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 
       (4) ก ำกับดูแลกำรบรหิำรจัดกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
        (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำหรอืปฏิบัติ งำนตำมท่ี 
คณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย 
          ข้อ 23 ให้คณะกรรมกำรบรหิำรจดัให้มีระบบบัญชท่ีีเหมำะสมตำมหลักบัญชท่ีีรบัรองโดยท่ัวไป
เพ่ือให้สำมำรถจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ แสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวยีนได้อย่ำงถูกต้อง 
         ข้อ 24 ให้คณะกรรมกำรบรหิำรจดัท ำรำยงำนกำรเงนิของกองทุนส่งส ำนักงำนกำรตรวจเงนิ
แผ่นดินหรอืบุคคลท่ีส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชขีองกองทุนภำยในหกสิบวัน
นับแต่วันส้ินปีบัญช ี
       ข้อ 27 ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนส่งรำยงำนทำงกำรเงนิของกองทุนตำมรูปแบบ 
วธิกีำรและก ำหนดเวลำท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 
            3.4 มำตรฐำนกำรบัญชภีำครฐัและนโยบำยกำรบัญชภีำครฐั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
            3.5 หนังสือกรมบัญชกีลำง ที่ กค 0410.3/20163 ลงวันท่ี 18 พฤษภำคม 2560  
เร ือ่ง ระบบบัญชกีองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

        4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
           เพ่ือโปรดทรำบ 

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







/3. พะเยา... 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑ การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ท่ี 11 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 11 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 10 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 38 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 4,124,782.39 บาท  
(ส่ีล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพันเจด็รอ้ยแปดสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดดังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 นครนายก นย 0019/2185 7 เมษายน 2565 16     1,650,760.94  
2 อ่างทอง อท 0019  

(อกส.จ.)/3353 
8 เมษายน 2565 2 120,078.00  
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

3 พะเยา พย 0019.3/6037 8 เมษายน 2565 4 467,749.00  
4 สกลนคร สน 0019.1 

(อกส.จ.)/6645 
20 เมษายน 2565 1 150,048.00  

5 สระบุร ี สบ 0019/5208 21 เมษายน 2565 2 332,308.94 
6 สุรนิทร ์ สร 0019/5708 25 เมษายน 2565 5 234,344.00  
7 รอ้ยเอ็ด รอ 0019  

(อกส.จ.)/ 6531 
27 เมษายน 2565 1 48,629.77  

8 นครสวรรค์ นว 0019 
(อกส.จ)/9684 

28 เมษายน 2565 1 111,687.00 

9 กาญจนบุร ี กจ 0019/7511 6 พฤษภาคม 2565 1 112,984.74 
10 สุราษฎรธ์านี สฎ 0019 

(อกส.จ.)/7548 
9 พฤษภาคม 2565 5 896,192.00 

รวมท้ังส้ิน 38 4,124,782.39  

 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 ีตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร 
และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับท่ี 
 

จงัหวัด 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 นครนายก 16 1,650,760.94 
2 อ่างทอง 2 120,078.00 
3 พะเยา 4                         467,749.00 
4 สกลนคร 1 150,048.00 
5 สระบุร ี 2 332,308.94 
6 สุรนิทร ์ 5 234,344.00 

/7 รอ้ยเอ็ด... 
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7 รอ้ยเอ็ด 1 48,629.77 
8 นครสวรรค์ 1 111,687.00 
9 กาญจนบุร ี 1 112,984.74                         

10 สุราษฎรธ์านี 5 896,192.00                         
รวมท้ังส้ิน 38 4,124,782.39 

มติท่ีประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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เอกสารแนบ 2 
 
 
 



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร จงัหวดั จ ำนวนเงนิ 
(บำท)

เหตุผลในกำรเสนอขอควำมเห็นชอบ เหตุผลประกอบกำรให้ควำมเห็นชอบ
ของ อกส.จ.

1 โครงกำรท ำน้ำแข็งหลอด นครนำยก               62,381.58 ลูกหน้ีมีสิทธเข้ำรว่มมำตรำกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ี
2 เพำะพันธป์ลำดุกสตร ี นครนำยก               32,573.68 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
3 เล้ียงปลำเบญจพรรณ นครนำยก             158,675.41 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
4 โครงกำรส่งเสรมิอำหำรแปรรูป(น้ำพรกิ/ผลไม้แชอ่ิ่ม) นครนำยก                89,404.14 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
5 โครงกำรส่งเสรมิกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ นครนำยก                71,156.34 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
6 ผลิตภัณฑปู์นปั้ น นครนำยก             101,157.06 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
7 สินค้ำสะดวกซือ้ นครนำยก                98,906.58 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
8 ส่งเสรมิอำชพีกำรเล้ียงกระบือนม จ ำหน่ำยน้ำนมกระบือ นครนำยก               97,435.58 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
9 ขำยก๋วยเต๋ียวต้มย ำไข่ออนเซนต์และจิม้จุม่ นครนำยก             101,218.75 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี

10 รำ้นขำยของช ำ นครนำยก                69,254.80 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
11 กลุ่มเพำะพันธุป์ลำกัดสวยงำมและปลำหมอสี นครนำยก              105,010.65 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
12 แปรรูปอำหำรท ำแคปหมูและแหนมหมู แหนมเห็ด นครนำยก               74,788.46 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
13 กลุ่มอำหำรอีสำนแซบ่เวอร์ นครนำยก             100,169.74 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
14 ส่งเสรมิอำชพีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ นครนำยก              185,812.94 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
15 ผลิตน้ำด่ืม นครนำยก              193,490.25 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
16 กำรเล้ียงปลำดุกบ๊ิกอุย นครนำยก              109,324.98 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
17 ท ำขนมไทย อ่ำงทอง               75,183.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
18 ขยำยกิจกำรรำ้นอำหำรตำมส่ังและขำยของช ำ อ่ำงทอง                44,895.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
19 เล้ียงปลำนิล พะเยำ             153,738.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
20 เล้ียงปลำนิล พะเยำ               97,912.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
21 ผลิตชุดเก้ำอ้ี โซฟำ จำกถังน้ำมัน พะเยำ              139,842.00 กิจกำรขำดทนุ บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
22 เล้ียงสุกร พะเยำ               76,257.00 เกิดโรคระบำด บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
23 เล้ียงหมู สกลนคร              150,048.00 เกิดโรคระบำดในสุกร บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี

สรุปโครงกำรทีเ่สนอขอควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำลดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีครัง้ที ่11
ตำมประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเง ื่อนไขเก่ียวกับกำรลดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัด 

กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที ่๔)



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร จงัหวดั จ ำนวนเงนิ 
(บำท)

เหตุผลในกำรเสนอขอควำมเห็นชอบ เหตุผลประกอบกำรให้ควำมเห็นชอบ
ของ อกส.จ.

24 พิชชำหมูสวรรค์ สระบุร ี             191,175.48 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
25 ปลูกข่ำตำแดง สระบุร ี              141,133.46 ปญัหำกำรเงนิจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์และลดภำระให้กับลูกหน้ี
26 โครงกำรจดัซือ้พันธุข์้ำว 105 และปุย๋ สุรนิทร์               50,847.00 รำยได้ไม่เพียงพอต่อภำระค่ำใชจ่ำ่ย ลดภำระให้กับลูกหน้ี
27 โครงกำรทอผ้ำไหม สุรนิทร์                65,142.00 รำยได้ไม่เพียงพอต่อภำระค่ำใชจ่ำ่ย ลดภำระให้กับลูกหน้ี
28 โครงกำรเล้ียงปลำดุกในบ่อซเีมนต์ สุรนิทร์               32,537.00 รำยได้ไม่เพียงพอต่อภำระค่ำใชจ่ำ่ย ลดภำระให้กับลูกหน้ี
29 โครงกำรท ำกรอบพระ สุรนิทร์ 45,946.00 รำยได้ไม่เพียงพอต่อภำระค่ำใชจ่ำ่ย ลดภำระให้กับลูกหน้ี
30 โครงกำรเล้ียงหมูขุน สุรนิทร์ 39,872.00 รำยได้ไม่เพียงพอต่อภำระค่ำใชจ่ำ่ย ลดภำระให้กับลูกหน้ี
31 ค้ำขำยอำหำรพ้ืนบ้ำน รอ้ยเอ็ด               48,629.77 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
32 รำ้นน้ำผ้ึงมะนำว นครสวรรค์             111,687.00 จ ำหน่ำยสินค้ำได้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
33 แปรรูปผลไม้ตำมฤดูกำล กำญจนบุร ี             112,984.74 รำยได้ไม่เพียงพอต่อภำระค่ำใชจ่ำ่ย บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
34 โครงกำรท ำน้ำด่ืมยี่ห้อตำขุนวอเตอ สุรำษฎรธ์ำนี             256,176.00 ขำยสินค้ำได้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
35 โครงกำรเล้ียงสุกร สุรำษฎรธ์ำนี             298,358.00 เกิดโรคระบำดในสุกร บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
36 โครงกำรเล้ียงหมู สุรำษฎรธ์ำนี              149,565.00 เกิดโรคระบำดในสุกร บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี
37 โครงกำรเล้ียงปลำดุกในบ่อซเีมนต์ สุรำษฎรธ์ำนี                66,866.00 ยอดกำรส่ังซือ้ลดลง ลดภำระให้กับลูกหน้ี
38 โครงกำรกลุ่มเล้ียงโค สุรำษฎรธ์ำนี             125,227.00 ต้นทนุกำรเล้ียงสูงขึ้น ยอดส่ังซือ้ลดลง บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้แก่ลูกหน้ี

4,124,782.39รวมทัง้ส้ิน



 
       5.๒  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงนิ อุดหนุน และเงนิ ทุนหมุนเวยีนกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม 

           1. เร ือ่งเดิม 
  1.1 กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรร
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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 

    1.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เรง่รดัด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
และโอนคืนเงนิท่ีไม่สามารถเบิกจา่ยได้ตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ภายในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หากจังหวัดมีความประสงค์ต้องการขอรบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน 
และเงนิอุดหนุนเพ่ิมเติม ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัดท่ีมีหน้ีค้างช าระภาพรวมของจงัหวัดไม่เกินรอ้ยละ ๑0 เป็นล าดับแรก 

 1.3 มีจังหวัดโอนขายบิลงบประมาณเงนิอุดหนุนคืน จ านวน 30 จังหวัด  
เป็นเงนิ 29,185,944.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพันเก้ารอ้ยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน 
จ านวน 44 จงัหวัด รวมเป็นเงนิ 126,144,299.00 บาท (หน่ึงรอ้ยย่ีสิบหกล้านหน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพันสองรอ้ย-
เก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 155,330,243.00 (หน่ึงรอ้ยห้าสิบห้าล้านสามแสนสามหม่ืนสองรอ้ย- 
ส่ีสิบสามบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ 6 พฤษภาคม 2565) รายละเอียดดังน้ี (เอกสารแนบ 1) 

งบประมาณทีส่่งคืน 
อุดหนุน หมุนเวยีน ภาพรวม 

29,185,944.00 126,144,299.00 155,330,243.00 

        2. ข้อเท็จจรงิ 
                2.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รบัแจ้งจากจังหวัดเพ่ือขอรับ                   
การสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ิมเติม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด จงัหวัดขอรบัการสนับสนุนเงนิอุดหนุน จ านวน ๓๐ จงัหวัด รวมเป็น
เงนิท้ังส้ิน ๑๕,๗๔๕,๗๐๑ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนห้าพันเจ็ดรอ้ยหน่ึงบาทถ้วน) และจังหวัดขอรบั 
การสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน จ านวน ๔๒ จงัหวัด รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน ๘๖,๓๗๕,๔๐๘ บาท (แปดสิบหกล้าน- 
สามแสนเจด็หม่ืนห้าพันส่ีรอ้ยแปดบาทถ้วน) 
 
 /เสนอโครงการ... 



 

เสนอโครงการของบประมาณเพ่ิมเติม 

เงนิอุดหนุน เงนิทุนหมุนเวยีน รวมงบประมาณขอเพ่ิมเติม 
จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ 

(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) 
445 15,745,701.00 677 86,๓๗๕,408.00 1,122 102,๑21,109.00 

๒.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม เพ่ือขอให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพิจารณาอนุมัติแนวทางใด
แนวทางหน่ึง ดังน้ี 

     ๒.2.๑ แผน A โดยมีหลักเกณฑ์ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมตามท่ีขอ 
รอ้ยละ 100 

       ๒.2.๒ แผน B จดัสรรงบประมาณเงนิอุดหนุนและเงนิทุนหมุนเวยีนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ให้จงัหวัดโดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ัน  

        (1) จังหวัดท่ีมีผลการบรหิารจัดการหน้ีเกินก าหนดช าระน้อยกว่า 
รอ้ยละ 10 จดัสรรเพ่ิมเติมให้รอ้ยละ 100 

                (2) จังหวัดท่ีมีผลการบรหิารจัดการหน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 
รอ้ยละ 10 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 20 
                (2.1) ถ้าขอไม่เกินวงเงนิท่ีได้รบัจดัสรร ปี 2565 จดัสรรเพ่ิมเติม
ให้ รอ้ยละ 100 

                    (2.2) ถ้าเกินวงเงนิท่ีได้รบัจัดสรร ปี 2565 จัดสรรเพ่ิมเติม 
ให้ รอ้ยละ 80 

               (3) จงัหวัดท่ีมีผลการบรหิารจดัการหน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่ารอ้ยละ 20 
             (3.1) ถ้าขอไม่เกินวงเงนิท่ีได้รบัจดัสรร ปี 2565 จัดสรรเพ่ิมเติม

ให้ รอ้ยละ 100 
            (3.2) ถ้าเกินวงเงนิท่ีได้รบัจดัสรร ปี 2565 จดัสรรเพ่ิมเติมให้ รอ้ยละ 60 

        3. ข้อกฎหมาย/หนังสือส่ังการ 
                ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 
                ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
         (1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
          (2) ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

               4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
               เพ่ือให้การบรหิารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
เพ่ิมเติม ตามแนวทางแผน A หรอื แผน B ตามข้อ ๒.2 (เอกสารแนบ 2) 

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

- 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 



1                        512,865.00                     3,254,350.00 3,767,215.00                   
2                  3,000,000.00                    4,000,000.00 7,000,000.00                 
3                                      -                          485,470.00 485,470.00                     
4                       913,700.00                     7,647,490.00 8,561,190.00                   
5                     1,604,225.00                     1,092,200.00 2,696,425.00                  
6                     1,765,669.00                      1,466,353.00 3,232,022.00                   
7                                      -                           30,000.00 30,000.00                      
8                     1,153,825.00                     2,894,400.00 4,048,225.00                  
9                       765,307.00                     6,288,230.00 7,053,537.00                  
10                                      -                         248,000.00 248,000.00                    
11                          12,857.00                       1,151,500.00 1,164,357.00                    
12                       660,791.00                     4,514,050.00 5,174,841.00                   
13                      923,300.00                     2,720,000.00 3,643,300.00                  
14                                      -                           70,000.00 70,000.00                      
15 1,488,219.00                                                          -   1,488,219.00                   
16 396,529.00                     378,842.00                       775,371.00                      

17                       335,768.00                      4,433,681.00 4,769,449.00                  

18 697,300.00                     2,470,000.00                   3,167,300.00                  

19                        101,266.00                     2,542,000.00 2,643,266.00                  

20                                      -                       3,609,210.00 3,609,210.00                  

21                        212,685.00                      6,817,830.00 7,030,515.00                   

22                                44.00                     7,610,400.00 7,610,444.00                   

23                                      -                            32,000.00 32,000.00                      

24                                      -                           879,951.00 879,951.00                      

25                                      -                       2,720,000.00 2,720,000.00                  

26                                      -                        2,443,228.00 2,443,228.00                   

27                     1,841,570.00                    7,040,200.00 8,881,770.00                   

28                                      -                         880,000.00 880,000.00                    

29                      284,000.00                         822,197.00 1,106,197.00                    

30                       344,120.00                     1,330,000.00 1,674,120.00                   

. . 2565
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31                                      -                           84,800.00 84,800.00                      

32                                      -                          672,075.00 672,075.00                     

33                       533,810.00                      2,271,020.00 2,804,830.00                  

34                       175,850.00                      4,243,160.00 4,419,010.00                   

35                                      -                        1,429,672.00 1,429,672.00                   

36                     1,785,725.00                                       -   1,785,725.00                   

37                    2,379,000.00                    4,500,000.00 6,879,000.00                 

38                      256,300.00                      1,728,600.00 1,984,900.00                  

39                    2,801,500.00                     3,747,800.00 6,549,300.00                  

40 247,799.00                      3,243,355.00                    3,491,154.00                   

41                                      -                         709,500.00 709,500.00                    

42                                      -                       6,805,210.00 6,805,210.00                  

43                                      -                        5,611,200.00 5,611,200.00                   

44                       572,735.00                                       -   572,735.00                      

45 878,400.00                                                           -   878,400.00                    

46                                      -                       4,936,940.00 4,936,940.00                  

47                                      -                          612,060.00 612,060.00                     

48                    2,540,785.00                      5,677,325.00 8,218,110.00                    

29,185,944.00              126,144,299.00              155,330,243.00            77 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 



 
         1. เงนิอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
เพ่ิมเติม ให้กับจงัหวัดท่ีขอรบัการสนับสนุนเงนิอุดหนุน จ านวน ๓๐ จงัหวัด  

ล าดับ จงัหวัด 

ขอรบัการสนับสนุน          
เงนิอุดหนุน 

การจดัสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม แผน A 

การจดัสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม แผน B 

รอ้ยละ รอ้ยละของ
หน้ีเกิน 
ก าหนด
ช าระ 

(ฐานจาก
ลูกหน้ี

คงเหลือ) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 

 

1 พิจติร 1 196,000.00 1 196,000.00 1 196,000.00 100% 3.37 
2 แพร ่ 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 100% 3.49 
3 ตรงั 42 771,931.00 42 771,931.00 42 771,931.00 100% 5.06 
4 แม่ฮ่องสอน 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 100% 5.14 
5 หนองบัวล าภ ู 1 152,700.00 1 152,700.00 1 152,700.00 100% 5.71 
6 ชยัภูมิ 42 1,186,055.00 42 1,186,055.00 42 1,186,055.00 100% 5.77 
7 ลพบุร ี 32 542,323.00 32 542,323.00 32 542,323.00 100% 7.35 
8 สมุทรสาคร 2 99,000.00 2 99,000.00 2 99,000.00 100% 7.72 
9 สุรนิทร ์ 11 493,400.00 11 493,400.00 11 493,400.00 100% 7.91 

10 อุตรดิตถ์ 1 118,055.00 1 118,055.00 1 118,055.00 100% 8.00 
11 มหาสารคาม 82 1,791,670.00 82 1,791,670.00 82 1,791,670.00 100% 8.77 
12 ปัตตานี 5 165,065.00 5 165,065.00 5 165,065.00 100% 9.74 
13 จนัทบุร ี 1 87,000.00 1 87,000.00 1 87,000.00 100% 11.24 
14 ล าพูน 20 748,977.00 20 748,977.00 19 573,127.00 80% 11.43 
15 ศรสีะเกษ 30 1,234,235.00 30 1,234,235.00 30 1,234,235.00 100% 11.54 
16 มุกดาหาร 13 354,760.00 13 354,760.00 12 270,560.00 80% 11.64 
17 นครพนม 5 400,000.00 5 400,000.00 5 400,000.00 100% 13.74 
18 พะเยา 5 178,615.00 5 178,615.00 5 178,615.00 100% 14.70 
19 ก าแพงเพชร 2 270,000.00 2 270,000.00 2 270,000.00 100% 15.26 
20 ประจวบคีรขีันธ ์ 14 760,000.00 14 760,000.00 7 590,000.00 80% 15.66 
21 เพชรบูรณ ์ 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 100% 16.03 
22 สมุทรสงคราม 1 122,640.00 1 122,640.00 1 122,640.00 100% 16.09 
23 ล าปาง 8 611,270.00 8 611,270.00 8 611,270.00 100% 16.14 
24 ชลบุร ี 5 332,230.00 5 332,230.00 5 332,230.00 100% 18.39 
25 ฉะเชงิเทรา 7 325,295.00 7 325,295.00 7 325,295.00 100% 20.44 
26 กระบี ่ 5 313,690.00 5 313,690.00 5 313,690.00 100% 21.13 
27 อ านาจเจรญิ 4 84,000.00 4 84,000.00 3 62,000.00 60% 21.15 
28 สงขลา 61 2,142,600.00 61 2,142,600.00 61 2,142,600.00 100% 23.99 
29 อุบลราชธานี 39 1,064,190.00 39 1,064,190.00 39 1,064,190.00 100% 29.39 
30 ยะลา 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 100% 42.23 

รวม 30 จงัหวัด 445 15,745,701.00 445 15,745,701.00 435 15,293,651.00   

 
 



 
              2. เงนิทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
เพ่ิมเติม ให้กับจงัหวัดท่ีขอรบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน จ านวน ๔๒ จงัหวัด  

ล าดับ จงัหวัด 

ขอรบัการสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีน 

การจดัสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม แผน A 

การจดัสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม แผน B 

 

 

รอ้ยละ 

รอ้ยละของหน้ี
เกินก าหนด

ช าระ 
(ฐานจากลูกหน้ี

คงเหลือ) 
จ านวน
โครงการ จ านวนเงนิ จ านวน

โครงการ จ านวนเงนิ จ านวน
โครงการ จ านวนเงนิ 

1 หนองคาย 10 1,060,000.00 10 1,060,000.00 10 1,060,000.00 100% 1.77 
2 เชยีงราย 6 1,200,000.00 6 1,200,000.00 6 1,200,000.00 100% 2.91 
3 พิจติร 3 550,000.00 3 550,000.00 3 550,000.00 100% 3.37 
4 ตรงั 25 4,477,950.00 25 4,477,950.00 25 4,477,950.00 100% 5.06 
5 น่าน 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 100% 5.19 
6 หนองบัวล าภ ู 14 1,669,845.00 14 1,669,845.00 14 1,669,845.00 100% 5.71 
7 ชยัภูมิ 54 3,507,800.00 54 3,507,800.00 54 3,507,800.00 100% 5.77 
8 ราชบุร ี 19 3,652,300.00 19 3,652,300.00 19 3,652,300.00 100% 6.69 
9 เชยีงใหม่ 9 1,128,240.00 9 1,128,240.00 9 1,128,240.00 100% 6.72 

10 บุรรีมัย ์ 6 1,000,000.00 6 1,000,000.00 6 1,000,000.00 100% 6.89 
11 ลพบุร ี 2 299,980.00 2 299,980.00 2 299,980.00 100% 7.35 
12 สมุทรสาคร 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 100% 7.72 
13 สุรนิทร ์ 95 5,247,000.00 95 5,247,000.00 95 5,247,000.00 100% 7.91 
14 สระแก้ว 28 4,533,743.00 28 4,533,743.00 28 4,533,743.00 100% 7.95 
15 มหาสารคาม 59 8,397,250.00 59 8,397,250.00 59 8,397,250.00 100% 8.77 
16 สระบุร ี 7 940,000.00 7 940,000.00 7 940,000.00 100% 9.69 
17 จนัทบุร ี 16 3,085,850.00 16 3,085,850.00 16 3,085,850.00 100% 11.24 
18 ล าพูน 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 100% 11.43 
19 มุกดาหาร 15 2,328,300.00 15 2,328,300.00 10 1,840,000.00 80% 11.64 
20 บึงกาฬ 10 1,760,000.00 10 1,760,000.00 8 1,460,000.00 80% 12.26 
21 สกลนคร 19 3,430,000.00 19 3,430,000.00 15 2,730,000.00 80% 12.89 
22 นครพนม 22 2,898,300.00 22 2,898,300.00 22 2,898,300.00 100% 13.74 
23 พะเยา 2 371,200.00 2 371,200.00 2 371,200.00 100% 14.70 
24 ก าแพงเพชร 8 1,081,750.00 8 1,081,750.00 6 911,750.00 80% 15.26 
25 ประจวบคีรขีันธ ์ 11 1,940,000.00 11 1,940,000.00 9 1,540,000.00 80% 15.66 
26 เพชรบูรณ ์ 27 2,696,510.00 27 2,696,510.00 22 2,192,610.00 80% 16.03 
27 ล าปาง 17 2,101,020.00 17 2,101,020.00 17 2,101,020.00 100% 16.14 
28 นครศรธีรรมราช 16 3,049,000.00 16 3,049,000.00 13 2,549,000.00 80% 16.52 
29 ขอนแก่น 10 1,754,730.00 10 1,754,730.00 8 1,454,730.00 80% 17.27 
30 ชลบุร ี 1 140,175.00 1 140,175.00 1 140,175.00 100% 18.39 
31 ยโสธร 19 1,445,000.00 19 1,445,000.00 19 1,445,000.00 100% 19.13 
32 นนทบุร ี 18 3,461,121.00 18 3,461,121.00 12 2,113,050.00 60% 20.20 
33 ฉะเชงิเทรา 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 100% 20.44 
34 นครราชสีมา 8 1,444,000.00 8 1,444,000.00 5 994,000.00 60% 20.44 
35 กระบี ่ 20 2,707,970.00 20 2,707,970.00 20 2,707,970.00 100% 21.13 
36 อ านาจเจรญิ 8 310,000.00 8 310,000.00 5 200,000.00 60% 21.15 



 

ล าดับ จงัหวัด 

ขอรบัการสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีน 

การจดัสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม แผน A 

การจดัสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม แผน B 

 

 

รอ้ยละ 

รอ้ยละของหน้ี
เกินก าหนด

ช าระ 
(ฐานจากลูกหน้ี

คงเหลือ) 
จ านวน
โครงการ จ านวนเงนิ จ านวน

โครงการ จ านวนเงนิ จ านวน
โครงการ จ านวนเงนิ 

37 พังงา 6 800,000.00 6 800,000.00 4 600,000.00 60% 23.70 
38 สงขลา 11 1,908,000.00 11 1,908,000.00 11 1,908,000.00 100% 23.99 
39 อุบลราชธานี 61 7,307,720.00 61 7,307,720.00 61 7,307,720.00 100% 29.39 
40 นครสวรรค ์ 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 100% 30.03 
41 สมุทรปราการ 6 1,020,000.00 6 1,020,000.00 6 1,020,000.00 100% 40.79 
42 ยะลา 2 320,654.00 2 320,654.00 2 320,654.00 100% 42.23 

รวม 42 จงัหวัด 677 86,375,408 677 86,375,408 638 80,905,137   
 
 
 
 



     5.3 ขออนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน 

                           1. เร ือ่งเดิม 
                      1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด จังหวัดชลบุร ีตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0416.2/ว 2943 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,338,040 บาท (สิบสองล้านสามแสน-
สามหม่ืนแปดพันส่ีสิบบาทถ้วน) ดังน้ี (เอกสารแนบ 1) 

       1.1.1 งบบรหิาร   2,338,040  บาท 
       1.1.2 เงนิอุดหนุน   2,000,000  บาท 
       1.1.3 เงนิทุนหมุนเวยีน             8,000,000  บาท 
         1.2 จงัหวัดชลบุร ีมีหนังสือจงัหวัดชลบุร ีท่ี ชบ 0019/10876 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2565 

ส่งโครงการขอรบัการสนับสนุนเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประเภทเงนิอุดหนุน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง และแสดงผลงาน        
การส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ิน โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง งบประมาณ 401,610 บาท 
(ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน) ซึง่ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด 
จังหวัดชลบุร  ีครั้ง ท่ี  6/2565 เ ม่ือวัน ท่ี  26 เมษายน 2565 ไ ด้ มีมติเ ห็นชอบโครงการดังกล่าว 
และให้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติ (เอกสารแนบ 2) 

          2. ข้อเท็จจรงิ 
                         2.1 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง 
และแสดงผลงานการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารออกแบบและพัฒนา
ลายผ้าท้องถ่ินของจงัหวัดต่างๆ  ในภาคกลาง การน าลายผ้าพระราชทานไปต่อยอดกับผ้าท้องถ่ิน สถานท่ีด าเนินการ 
สถานท่ีเอกชนในพ้ืนท่ีจงัหวัดชลบุร ีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาคกลาง (กพสภ.) ภาคกลาง 
จ านวน 150 คน งบประมาณ 401,610 บาท (ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบ 3) 
                       2.2 หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข เก่ียวกับการใชจ้า่ยเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน
และประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 ในการขอรบัเงนิอุดหนุน ต้องเป็นโครงการท่ีมีวงเงนิไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
กรณีวงเงนิเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และด าเนินโครงการภายในจงัหวัดอันเป็นท่ีต้ังองค์กร    
ท่ีขอรบัการสนับสนุน ให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเป็นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทตร  ี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

              3. ข้อกฎหมาย 
                                 3.1 ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559  
                  ข้อ 5 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
        (1) เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า ในการสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึง
แหล่งเงนิทุนส าหรบัการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได้ หรอืเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง 
ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ี        
             (2)  เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสรมิบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตร ี
และเครอืข่ายสตรใีนการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตร ีการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติของสตร ี
น าไปสู่การสรา้งสวัสดิภาพ หรอืสวัสดิการเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองสตรแีละผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ในสังคม 

/(3) เป็นแหล่ง... 
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               (3) เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทสตร ีการสรา้งภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู ้เพ่ือเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตร ี
และองค์กรของสตร ี        
             (4) เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาสตรตีามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
                   ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
                   (4) ก ากับ ดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
                      3.2 หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข เก่ียวกับการใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน 
และประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
        4. การใชจ้า่ยเงนิประเภทเงนิอุดหนุน 
           4.1 คุณสมบัติของผู้ขอรบัการสนับสนุน 
      (1) สมาชกิประเภทองค์กรสตร ี
      (2) มีสถานท่ีท างาน หรอืส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในท้องท่ีท่ียื่นแบบขอรบัการสนับสนุน
ไม่น้อยกว่าหกเดือน 
           4.2 หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการพิจารณาโครงการประเภทเงนิอุดหนุน 
      (1) เป็นโครงการท่ีใชจ้่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ข้อ 5 (2) (3) (4) 
       (2) เป็นโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
       (3) ไม่เป็นโครงการประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน 
      (4) เป็นโครงการท่ีมีวงเงนิไม่เกินสองแสนบาท กรณีวงเงนิเกินสองแสนบาท 
และด าเนินโครงการภายในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัการสนับสนุน ให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดและกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
           กรณีวงเงนิเกินสองแสนบาทและด าเนินโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม
หลายจังหวัดนอกพ้ืนท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัการสนับสนุน ให้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยใชง้บประมาณส่วนกลางของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

                   4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
                       เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง และแสดงผลงานการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ิน งบประมาณ 
401,610 บาท (ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน) โดยใชง้บประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการ
ใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี(สกส.) 

มติท่ีประชุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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       5.4 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 าปีบัญชี 2565  
ด้านท่ี 4 การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน ตัวชี้วัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวยีนท่ีใช้
หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) พิจารณาจากระดับความส าเรจ็ในการเพ่ิมประสิทธภิาพ 
ด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 

ประเด็นยอ่ย 
ที่ใชพิ้จารณา 

น้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบภายใน 

45 ทุนหมุนเวยีนไม่ได้รบั
การตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบ                

จากผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน          
ต้นสังกัด                     

และได้รบัรายงานผล
การตรวจสอบ  

และน าเสนอรายงานผล                    
การตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการบรหิาร                      
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
ผลการ
บรหิาร                
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                        

มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 2. ข้อเท็จจรงิ 
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสรุปผลการด าเนินงานตามข้อ 1.2 ภายใต้  
4 ประเด็นย่อยส าคัญ ดังน้ี 
  2.1 ประเด็นย่อยท่ี 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ระดับคะแนน 5) 
   2.1.1 ได้รบัการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด้านการเงนิ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) 
จ านวน 3 เร ือ่ง ประกอบด้วย 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม) และ 3) การใช้รถราชการ  
และการประเมินระบบควบคุมภายใน ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
   2.1.2 ได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนา
ชุมชน และให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันท่ีได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ 
ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ท่ี มท 0411/53 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565 เร ือ่ง ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
   2.1.3 ได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/2565 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 
กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ตามรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
   2.1.4 ได้ด าเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส่งให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท 
0416.1/0150 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565  แล้วเสรจ็ทันตามก าหนดเวลา ตามข้อ 13.1. 2)  
  2.2 ประเด็นยอ่ยท่ี 2 การประชุมปิดการตรวจสอบ (ระดับคะแนน 5) 
   2.2.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รบัการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ 2.1.1 และผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้เข้ารว่ม
ประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 
กรมการพัฒนาชุมชน 

/2.2.2 ผู้อ านวยการ... 
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   2.2.2 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขการปฏิบัติตามตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน และได้ก าชับ 
ให้เจา้หน้าท่ีในสังกัด ศึกษา ท าความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเครง่ครดั ตามหนังสือส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท 0416.1(อบ)/ว 0179 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565  เร ือ่ง รายงานผล 
การตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  2.3 ประเด็นย่อยท่ี 3 การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ระดับคะแนน 5) 
   2.3.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ รายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/2565 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเรยีบรอ้ยแล้ว 
         2.3.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ตามหนังสือส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท 0416.1/0150 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565  แล้วเสรจ็ทันตามก าหนดเวลา 
(เอกสารแนบ)  
  2.4 ประเด็นย่อยท่ี 4 การรายงานผลการบรหิารความเส่ียงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ 
(ระดับคะแนน N/A) 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการแล้ว ดังน้ี  
   2.4.1 ทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2.4.2 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเห็นชอบแผนการบรหิาร
ความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีล้ว  
   2.4.3 มีการประชาสัมพันธแ์ผนการบรหิารความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ผ่านส่ิอต่าง ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว 
   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมผลเพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในไตรมาส 4 

 3. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
  เพ่ือโปรดพิจารณา ตามข้อ 2.3  

มติท่ีประชุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
จากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

ด้านการเงนิ การบัญช ีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (F&C) 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เร ือ่งท่ีตรวจสอบ : 1) การจดัซือ้จดัจา้ง 

ล าดับ รายละเอียดการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของหน่วยรบัตรวจ 
1) จดัท ารา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 16 
โครงการ พบว่า หน่วยรบัตรวจแต่งต้ังคณะกรรมหรอื
มอบหมายบุคคลในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 21  
จ านวน  9 โครงการ และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวัน
เดียวกันกับวันท่ีรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการปฏิบัติ  
ท่ีไม่สอดคล้องตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน       
7 โครงการ  

ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้หน่วยรบัตรวจแต่งต้ังคณะ
กรรมหรอืมอบหมายบุคคลในการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เรยีบรอ้ยก่อนวันท่ีรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง เ น่ืองจาก คณะกรรมการหรอื ผู้ไ ด้ร ับ
มอบหมายต้องจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ มาใช้ประกอบรายงานขอซื้อขอจ้าง เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจดัซือ้จดัจา้ง 
  

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
- ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบได้ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ข้อ 21 แล้ว ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป 

2) การจดัท าราคากลาง 
 จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 16 

โครงการ มีข้อตรวจพบ และข้อสังเกต  
2.1) หน่วยรบัตรวจ แต่งต้ังหรอืมอบหมายบุคคลหรอื
คณะบุคคลข้ึนจัดท าราคากลางตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลาง จ านวน 13 โครงการ และไม่ได้แต่งต้ัง
หรอืมอบหมายบุคคลหรอืคณะบุคคลข้ึนจดัท าราคากลาง 
จ านวน 3 โครงการ 

 
 
2.1) ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้หน่วยรบัตรวจแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรอืมอบหมายบุคคลหรอืคณะบุคคลในการ
ก าหนดราคากลางในการจดัซือ้จดัจา้งทุกครัง้ เพ่ือให้ได้มา
ซึง่ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และเป็นการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ท้ังน้ี อาจเป็นบุคคลหรอืคณะ
บุคคลเดียวกันกับการจดัท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุก็ได้ 

 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 



2 
 

 2.2) การอ้างอิงราคาท่ีเคยซือ้หรอืจา้งครัง้หลังสุดภายใน
ระยะเวลาสองปีงบประมาณ หน่วยรบัตรวจ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง และการค านวณราคา
กลางไม่ครอบคลุมพัสดุท่ีจัดซื้อหรอืจ้าง จ านวน 8 
โครงการ 
 
 
 
2.3) การอ้างอิงราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
หน่วยรบัตรวจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
และมีบางรายการเลขท่ีใบเสนอราคาก าหนดราคากลาง เลขท่ี
เดียวกันกับใบเสนอราคาประกอบใบส่ังซื้อส่ังจ้าง แต่มี
ความแตกต่างกันตรงวันท่ี จ านวน 4 โครงการ 

2.2) ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้หน่วยรบัตรวจแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรอืมอบหมายบุคคลหรอืคณะบุคคลในการ
ก าหนดราคากลางในการจดัซือ้จดัจา้งทุกครัง้ เพ่ือให้ได้มา
ซึง่ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และเป็นการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ท้ังน้ี อาจเป็นบุคคลหรอืคณะ
บุคคลเดียวกันกับการจดัท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุก็ได้ 
2.3) ในการด าเนินครัง้ต่อไป ให้หน่วยรบัตรวจ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเน้ือหาเอกสาร เลขท่ีใบเสนอราคา และ
วันท่ีเสนอราคาให้มีความครบถ้วนถูกต้อง   

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 
 
 
 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 

3) การบรหิารสัญญา 
 การตรวจรบัพัสดุจากการตรวจสอบเอกสารจ านวน 16 

โครงการ พบว่า คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ/ผู้ตรวจรบั
พัสดุตามท่ีได้รบัการแต่งต้ัง ได้ด าเนินการตรวจรบัพัสดุ
เป็นไปตามเง ื่อนไข ข้อก าหนดตามสัญญา/ข้อตกลง หรอื
ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจ้าง และจัดท าใบตรวจรบัพัสดุเพ่ือเป็น
หลักฐานประกอบการตรวจรบั แต่อย่างไรก็ดี มีประเด็น
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ดังน้ี 
 

  

 3.1) มีจ านวน 5 โครงการ ท่ีหน่วยรับตรวจไม่ได้น า
หนังสือส่งมอบงาน/ใบแจง้หน้ี/ใบส่งมอบงาน จากผู้ขาย/
ผู้รบัจา้ง น าไปลงรบัในระบบงานสารบรรณ เพ่ือเป็นการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานเก่ียวกับการนับระยะเวลาการ
ส่งมอบพัสดุ และเพ่ือใช้ในการตรวจสอบจ านวนวันกรณีท่ี

3.1) หน่วยรบัตรวจควรน าหนังสือส่งมอบงาน/ใบแจง้หน้ี/ 
ใบส่งมอบงาน จากผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง ไปลงรบัในระบบงาน
สารบรรณเพ่ือเป็นหลักฐานการส่งมอบงาน และเป็นการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานเก่ียวกับการนับระยะเวลาการ
ส่งมอบพัสดุ และใช้ในการตรวจสอบวันท่ีส่งมอบพัสดุ 

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
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ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง ส่งมอบงานล่าช้า และมีค่าปรบัเกิดข้ึน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1        
3 .2)  ข้อ สัง เกต อ่ืน ๆ  พบว่ า  มีบางโครงการฯ  ท่ี
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุเข้ารว่มประชุมพิจารณาตรวจ
รบังานไม่ครบตามค าส่ังท่ีแต่งต้ัง แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุท่ีไม่
มาประชุม                

กรณีท่ีผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง ส่งมอบงานล่าช้า และมีค่าปรบั
เกิดข้ึน 
3.2) กรณีคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่สามารถเข้ารว่ม
ประชุมได้ ให้ระบุสาเหตุ/เหตุผลไว้ในรายงานการประชุม 
พรอ้มแนบเอกสารประกอบ อาทิ ใบลาป่วย เอกสารการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เป็นต้น 

 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 

4) การส่งเอกสารเบิกจา่ยเงนิ 
 จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เอกสาร

ท้ัง 16 โครงการมีการปฏิบัติเป็นไปตามข้ันตอนของการ
เบิกจ่าย กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการตรวจรบัพัสดุ 
พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุ 
เสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกจา่ยเงนิให้แก่ผู้ขาย
ผู้รับจ้าง และเม่ือจ่ายเงนิแล้วเจ้าหน้าท่ี ผู้จ่ายเงนิได้
ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงนิแล้ว” โดยลงลายมือชือ่
รบัรองการจ่ายและระบุชือ่ผู้จา่ยเงนิด้วยตัวบรรจง พรอ้ม
ท้ังวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงนิทุก
ฉบับ แต่อย่างไรก็ดี พบว่า มีจ านวน 11 โครงการ ท่ีการ
อนุมัติเบิกจา่ยเงนิมีระยะเวลาเกินห้าวันท าการนับแต่วันท่ี
ตรวจรบัพัสดุถูกต้องแล้ว ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 
28 วรรคท้าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

ในการด าเนินการครัง้ต่อไป ให้หน่วยรบัตรวจ เรง่รดัการ
ด า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงนิจากคลัง การรบัเงนิ 
การจา่ยเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 
2562 ข้อ 28    
 

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
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เร ือ่งท่ีตรวจสอบ : 2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม) 

ล าดับ รายละเอียดการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของหน่วยรบัตรวจ 

ประเด็นท่ี 1 การปฏิบัติในเร ือ่งการจา่ยเงนิยืม การอนุมัติให้ยืม การส่งใชคื้นเงนิยืม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานการส่งใชเ้งนิยืมมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง โดยก าหนดประเด็นย่อยในการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

 1.1 สัญญาการยืมเงนิ และทะเบียนคุมสัญญายืมเงนิ มี
ความถูกต้องตรงกัน  
จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า หน่วยรบัตรวจมีการ
จัดท าทะ เ บียนคุม ลูกห น้ี สัญญายืม เง นิ  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการระบุรายการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย วัน เดือน ปี (ท่ีบันทึกรายการ) เลขท่ีสัญญา
ยืม ชือ่ผู้รบัเงนิยืม วัตถุประสงค์ท่ียืม จ านวนเงนิ วันครบ
ก าหนดช าระ รายการส่งใช้ คงค้าง และหมายเหตุ โดย
เม่ือตรวจสอบเปรยีบเทียบกับสัญญายืมเงนิแล้วกับมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน   

- - 

 1.2 ผู้ยืมเงนิเป็นผู้มีสิทธิ จากการตรวจสอบ พบว่า  
มีจ านวน 1 สัญญายืมเงนิ ท่ีผู้ยืมเงนิมิใชเ่จา้หน้าท่ีโครงการ  
โดยตามสัญญายืมเงนิเลขท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2564 ยืมเงนิเพ่ือใช้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
มีผู้ยืมเงนิ จ านวน 2 ราย คือ นายภัทราวุธ ปะตังถาโต 
นักว ิเคราะ ห์นโยบายและแผนช านาญการ  และ 
นางอรฉัตร หาบุษผา นักว ชิ าการพัสดุ  ซึ่ งพบว่ า 
นางอรฉัตร หาบุษผา มิใชเ่จา้หน้าท่ีโครงการ ซึง่เป็นการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติเก่ียวกับ
การเบิกจา่ยเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงาน

     1. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิจากคลัง การรบั
เงนิ การจ่ายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง 
พ.ศ.  2562 และท่ีแก้ไขเ พ่ิมเติม ข้อ 59 และตาม
หลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจา่ยเงนิ การคลัง 
และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หรอืหน่วยงาน 
ท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. 2563 ข้อ 14 อย่างเครง่ครดั 
 
 

     1. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้แจ้งให้
เ จ้ าห น้ า ท่ี ทุ กร ะ ดับ  ยึ ด ถือป ฏิ บั ติ ตามระ เ บียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิจากคลัง การ
รบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 และ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงนิ 
การคลัง และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หรอื
หน่วยงานท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 14 อย่างเครง่ครดั 
     2. ได้ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบเพ่ิมความ
ละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
และคุณสมบัติของผู้มีสิทธยิืมเงนิก่อนด าเนินการแล้ว 
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ส่วนกลาง หรอืหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจาก
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 14  
ผู้มีสิทธยิืมเงนิ ข้อ (2) กรณีการยืมเงนิ เพ่ือจัดกิจกรรม
หรอืโครงการผู้มีสิทธยิืมต้องเป็นเจา้หน้าท่ีโครงการ  

     2 .  เจ้าหน้า ท่ี ผู้ร ับผิดชอบควรเพ่ิมความละเอียด 
รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธยิืมเงนิก่อนด าเนินการ 
      3. ผู้บังคับบัญชา ควรสอบทาน และก ากับ ดูแล 
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีก าหนด 

     3. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีได้ก าชับผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าท่ี
การเง นิใ ห้ เ พ่ิมความละเ อียด รอบคอบ ในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
ยืมเงนิก่อนด าเนินการ และก่อนเสนอขออนุมัติ 
 

 1.3 การอนุมัติให้ยืมเงนิเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น ตามความ
เหมาะสม และประหยัด จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า 
การอนุมัติเงนิยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติสอดคล้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจา่ยเงนิจากคลัง การรบัเงนิ 
การจา่ยเงนิการเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 
2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 

- - 

 1.4 การส่งใชเ้งนิยืม จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า เม่ือ
ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย และเงนิเหลือจ่าย เจ้าหน้าท่ี
การเงนิ ได้ด าเนินการออกใบรบัใบส าคัญ และใบเสรจ็  
รบัเงนิ ให้ไว้เป็นหลักฐาน พรอ้มท้ังบันทึกรายการส่งใช้
เงนิยืมท่ีด้านหลังสัญญายืม รวมถึงมีการบันทึกรายการ 
ในทะเบียนคุมลูกหน้ีถูกต้อง ตรงกัน แต่อย่างไรก็ดี พบว่า 
มีจ านวน 1 สัญญายืมเงนิ คือ สัญญายืมเงนิเลขท่ี 
2/2564 ลงวันท่ี 21 ธนัวาคม 2563 เพ่ือเป็นค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรสีรา้งพลัง
สตร ีสร้างความสุขสร้างรายได้สู่ชุมชน (จ านวน 2 รุ ่น)      
เป็นเงนิ 4,784,000 บาท เจ้าหน้า ท่ีการเง นิ มิ ไ ด้
ด าเนินการบันทึกการรบัคืนในสัญญาการยืม ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบฯ  ข้อ 66 

     1. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงนิด าเนินการบันทึกการรบัคืน 
ในสัญญาการยืม เลขท่ี 2/2564 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 
2563 ให้เรยีบรอ้ย  
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจา่ยเงนิ จากคลัง การรบั
เงนิ การจ่ายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 66 อย่างเครง่ครดั 
        3. ผู้บังคับบัญชา ควรสอบทาน และก ากับ ดูแล 
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ท่ีก าหนด 
 

     1. ได้ด าเนินการบันทึกการรบัคืนในสัญญาการยืม
เงนิ เลขท่ี 2/2564 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 
เรยีบรอ้ยแล้ว 
     2. ได้ก าชับเจ้าหน้าท่ี ในการด าเนินการครัง้ต่อไป 
ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงนิ จากคลัง การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การ
เก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562 และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 66 โดยเครง่ครดั 
       3. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีได้ก าชับ ก ากับ และแจ้งเวยีนแนวทางปฏิบัติ 
ให้เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบฯ ท่ีก าหนดแล้ว 
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 1.5 การเก็บรกัษาสัญญายืมเงนิซึง่ยังมิได้ช าระคืนเงนิยืม 
จากการตรวจสอบโดยการสอบถามเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ 
และการตรวจสอบ ณ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีพบว่า เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบจดัเก็บสัญญายืมเงนิซึง่
ยังมิได้ช าระคืนเงนิยืมไว้ในเอกสารประกอบการยืมเงนิ 
เอกสารขอเบิกเงนินอกงบประมาณ และบันทึกรายการ
จา่ยช าระเงนิ และจดัท าทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงนิ เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบสัญญายืมเงนิท่ีครบก าหนดช าระ และหรอืยัง
มิได้ช าระคืนเงนิยืม  

- - 

 1.6 ระยะเวลาการส่งหลักฐานการจา่ยและเงนิเหลือจ่าย 
(ถ้ามี) จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า การส่งหลักฐาน
การจ่ายและเงนิเหลือจ่าย (ถ้ามี) ของหน่วยรบัตรวจ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบฯ ข้อ 65 

- - 

 1.7 ลูกหน้ีค้างช าระเกินก าหนดเวลา และการด าเนินการ
ของหน่วยรบัตรวจ จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า 
หน่วยรบัตรวจไม่มีลูกหน้ีค้างช าระเกินก าหนดเวลา 

- - 

 1.8 ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบฯ 
หลักเกณฑ์ฯ ที่ เก่ียวข้อง ของเอกสารการยืมเงนิ และ
ใบส าคัญ/หลักฐานการจ่าย การส่งใช้เงนิยืม จากการ
ตรวจสอบเอกสาร มีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ดังน้ี 

- - 

1) การยืมเงนิ และการส่งใช้เงนิยืม ตามสัญญายืมเงนิเลขท่ี 2/2564 ลงวันท่ี 21 ธนัวาคม 2563 เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรสีรา้งพลังสตร ี     
สรา้งความสุขสรา้งรายได้สู่ชุมชน (จ านวน 2 รุน่) เป็นเงนิ 4,784,000 บาท ส่งใชเ้ป็นหลักฐานการจา่ย จ านวน 4,581,532 บาท และเงนิเหลือจา่ย จ านวน 203,268 บาท มีข้อตรวจพบ/
ข้อสังเกต ดังน้ี 

     (1) เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวทิยากร รุน่ท่ี 2 การอภิปราย 
หัวข้อวชิา “ การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้วยกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรใีห้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี 
โดยพบว่าเบิกจ่ายเงนิค่าสมนาคุณวทิยากรให้กับ ผศ.ดร. 

     1. ให้หน่วยรบัตรวจด าเนินการตรวจสอบข้อมูล พรอ้ม
แนบเอกสารหลักฐานการเชญิวทิยากรเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 
ท้ังน้ี ในการด าเนินการครัง้ต่อไปเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องควร
ด าเนินการตรวจสอบ สอบทานเอกสารให้ถูกต้องตรงกัน 

     1. เน่ืองจาก ผศ.ดร.พิมพ์ สุ่นสวัสด์ิ ติดภารกิจด่วน
ไม่สามารถเข้ารว่มเป็นวทิยากรบรรยายได้ ส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจึงได้เชิญ ผศ.ดร.ธเนศ  
ศิรกิิจ มาเป็นวทิยากรบรรยายแทน และด้วยความ
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ธเนศ ศิรกิิจ ซึง่ไม่สอดคล้องกับรายชือ่วทิยากร ตามบันทึก
ข้อความฯ ท่ี มท 0416.2/1930 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 
2563  
 

รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชา ก าชับ เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบใน
การตรวจสอบหลักฐาน ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
หลักฐาน ให้ถูกต้องตรงกัน และสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

เรง่ด่วนจึงไม่ได้ท าหนังสือเชิญวทิยากร ท้ังน้ี ในการ
ด า เ นินการครั้ง ต่อไปเจ้าหน้า ท่ี ผู้ เ ก่ียวข้อง และ
เจา้หน้าท่ีการเงนิตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน ให้ถูกต้อง
ตรงกัน และสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิก่อนด าเนินการ  

      (2) การเบิกจ่ายค่าอาหาร และอาหารว่างและ
เคร ือ่งด่ืมของผู้เข้ารบัการอบรมในรุน่ท่ี 2 พบว่า มีการขอ
เบิกจ่ายค่าอาหาร และอาหารว่างและเคร ื่องด่ืมของ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 990 คน และเจ้าหน้าท่ีโครงการ
จ านวน 30 คน รวม 1,020 คน ซึ่งจากการตรวจสอบ
เอกสาร พบว่า ในการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
ในวันท่ี 25 ธนัวาคม 2563 (วันท่ี 1 ของการอบรม) มีผู้
ลงทะเบียน จ านวน 945 คน  
     ในกรณีน้ีเม่ือผู้จัดรบัลงทะเบียนวันท่ี 25 ธันวาคม 
2563 เม่ือผู้จัดทราบจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารว่ม
โครงการฯ ว่าไม่ครบตามจ านวนแล้ว จะต้องแจ้งลด
จ านวนอาหารและอาหารว่างและเคร ื่องด่ืมกับทาง
โรงแรม เพ่ือให้การเบิกจา่ยงบประมาณสอดคล้องกับจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย กรณีทางโรงแรมไม่สามารถลดจ านวนได้ในม้ือ
ใด ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกชี้แจงเหตุผลพรอ้มเอกสาร
ประกอบจากทางโรงแรม (ถ้ามี) รายงานให้ผู้มีอ านาจ
ทราบก่อนการเบิกจา่ย   
 

     1. ให้หน่วยรบัตรวจ ชีแ้จงเหตุผลกรณีเบิกจา่ยเกินกว่า
จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเข้ารบัการฝึกอบรม 
รวมถึงแนบเอกสาร หลักฐานประกอบ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้ผู้จัดโครงการจัดท า
แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย และกรณีท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ
ตามท่ีแจง้ในแบบตอบรบัให้ผู้จดัแจง้ลดจ านวนอาหารและ
อาหารว่างและเคร ือ่งด่ืมกับทางโรงแรม/ผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย กรณีทางโรงแรมไม่สามารถลดจ านวนได้ ให้
เจา้หน้าท่ีจดัท าบันทึกชีแ้จงเหตุผลพรอ้มเอกสารประกอบ
จากทางโรงแรม รายงานให้ผู้มีอ านาจทราบก่อนการ
เบิกจ่าย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ
เป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และถูกต้อง
ตามระเบียบ 

 

     1. ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ 2019 (COVID-19) 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ท าให้กลุ่มเป้าหมาย 
ไม่สามารถเดินทางมารว่มโครงการฯ ได้ ซึง่ผู้รบัผิดชอบ
ได้ประสานผู้รบัจ้างเพ่ือลดอาหารและอาหารว่างและ
เคร ือ่งด่ืม แต่ผู้รบัจา้งไม่สามารถลดจ านวนอาหารและ
อาหารว่างและเคร ือ่งด่ืมได้ และผู้รบัจา้งไม่ได้มีหนังสือ
ยืนยันเป็นหลักฐานว่าลดจ านวนไม่ได้  จึงจ าเป็นต้อง 
ส่ังอาหารตามกลุ่มเป้าหมายท่ีแจง้ไว้ 
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปผู้จัดโครงการจะ
จัดท าแบบตอบรับการเข้ารับการอบรมเพ่ือใช้เป็น
ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย  แ ล ะ ก ร ณี ท่ี
กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามท่ีแจง้ในแบบตอบรบั ผู้จดัจะ
ประสานขอลดจ านวนอาหารและอาหารว่างและ
เคร ือ่งด่ืมกับทางโรงแรม/ผู้ประกอบการ เพ่ือให้การ
เบิกจา่ยงบประมาณสอดคล้องกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
กรณีทางโรงแรมไม่สามารถลดจ านวนได้ จะให้
เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกชี้แจงเหตุผลพร้อมเอกสาร
ประกอบจากทางโรงแรม รายงานต่อผู้มีอ านาจทราบ
ก่อนการเบิกจา่ย เพ่ือให้การใชจ้า่ยงบประมาณของทาง
ราชการเป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 
และถูกต้องตามระเบียบ 
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      (3) การเบิกจ่ายค่าอาหารให้กับเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเติม ข้อ 18  
โดยพบว่าหน่วยรบัตรวจจัดการฝึกอบรมโดยจัดอาหาร
ให้กับเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ เป็นบางม้ือ และมีการเบิกจ่าย
ค่าอาหารให้กับเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ รุน่ท่ี 1 และรุน่ท่ี 2 
จ านวนรุน่ละ 30 คน ๆ ละ 150 บาท รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 
9,000 บาท (รุน่ละ 4,500 บาท) โดยให้เจา้หน้าท่ีโครงการ
ลงลายมือชือ่รบัเงนิในแบบใบส าคัญรบัเงนิค่าใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
โดยตามระเบียบฯ ข้อ 18 ระบุว่า ข้อ 18 การจัดการ
ฝึกอบรมท่ีส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรมไม่จดัอาหาร ท่ี
พัก หรอืยานพาหนะ ท้ังหมด หรอืจดัให้บางส่วน ให้ส่วน
ราชการท่ีจัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายท้ังหมดหรอื
ส่วนท่ีขาดให้แก่บุคคลตามข้อ 10 แต่ถ้าบุคคลตามข้อ 
10 (4) หรอื (5) เป็นบุคลากรของรฐัให้เบิกจ่ายจากต้น
สังกัด ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวธิกีาร ท่ีก าหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น  
(1) ค่าเชา่ท่ีพัก ให้เบิกจา่ยตามหลักเกณฑ์และอัตราตาม
ข้อ 16  
(2) ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ให้ค านวณเวลาเพ่ือเบิกจา่ยเบ้ีย
เล้ียงเดินทางโดยให้นับต้ังแต่เวลาท่ีเดินทาง ออกจาก
สถานท่ีอยู่หรอืสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึง
สถานท่ีอยู่หรอืสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่
กรณี โดยให้นับยี่สิบส่ีชั่วโมงเป็นหน่ึงวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบส่ี
ชัว่โมงหรอืเกินยี่สิบส่ีชัว่โมงและส่วนท่ีไม่ถึงยี่สิบส่ีชัว่โมง 

     1. ให้หน่วยรับตรวจ ชี้แจงเหตุผลกรณีการเบิกจ่าย
ค่าอาหารให้กับเจ้าหน้าท่ีโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 
18 หากไม่สามารถชีแ้จงได้ ให้ด าเนินการน าเงนิส่งคืนส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีต่อไป 
ท้ังน้ี ในระหว่างการตรวจสอบกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่ง
ร่างรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรอืทักท้วง แก้ไข ในรา่ง
รายงานผลการตรวจสอบท่ีมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึง่หน่วย
รบัตรวจได้ชี้แจงประเด็นตามข้อ (3) เน่ืองจากหน่วยรบั
ตรวจมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนในระเบียบฯ โดยในการ
ด าเนินการจดัโครงการดังกล่าว ได้เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยให้กับ
เจ้าหน้าท่ีโครงการเพ่ือเป็นการชดเชยค่าอาหารม้ือเย็นท่ี
ทางผู้จดัไม่ได้จดัให้กับเจา้หน้าท่ีโครงการฯ ตามระเบียบฯ 
ข้อ 19 เช่นเดียวกับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้ใช้แบบ
ใบส าคัญรบัเงนิค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เป็นหลักฐานการจ่าย ท้ังน้ี ได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
และบุคลากรของหน่วยรบัตรวจ ให้ศึกษา และท าความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเครง่ครดั 
         อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาตามข้อชี้แจงของหน่วยรบั
ตรวจ ประกอบกับเอกสารใบเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708) ของเจา้หน้าท่ีโครงการในการด าเนิน
โครงการท้ัง 2 รุน่ ๆ ละ 30 ราย พบว่า มีเจา้หน้าท่ีโครงการท่ี
ได้รบัเงนิเกินสิทธ ิเม่ือน าเวลาไปราชการ (ออกจากท่ีพัก-
กลับถึงท่ีพัก) มาค านวนค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางตามระเบียบฯ 

     1. เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายชื่อท่ีเบิกค่าเบ้ียเล้ียงเกินสิทธ ิ
ได้น าเงนิส่งคืนส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ตามหนังสือ มท 0416.2/ว 0207 ลงวันท่ี 27 
เมษายน 2565 จ านวน 8 ราย รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 560 
บาท และให้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิก (เจา้หน้าท่ีโครงการ ท้ัง 2 
รุน่ ๆ ละ 30 คน ๆ ละ 150 บาท) จัดท าเอกสารใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)  
ค่าเบ้ียเล้ียง ประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 18 
และได้น ามาแนบประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นหลักฐาน 
การส่งใชเ้งนิยืมแล้ว 
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หรอืเกินยี่สิบส่ีชัว่โมงน้ันเกินกว่าสิบสองชัว่โมงให้ถือเป็น
หน่ึงวัน แล้วน าจ านวนวันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบ้ีย
เล้ียงเดินทาง ในกรณีท่ีผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบาง
ม้ือในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบ้ียเล้ียงเดินทางท่ี
ค านวณได้ในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ียเล้ียง
เดินทางต่อวัน 

 

 

ข้อ 18 จ านวน 8 ราย ประกอบด้วย รุน่ท่ี 1 จ านวน 4 ราย 
และรุน่ท่ี 2 จ านวน 4 ราย โดยพบว่าท้ัง 8 ราย ค านวณ
ระยะเวลาไปราชการได้ 1 วัน ซึ่งในกรณีผู้จัดการฝึกอบรม
จัดอาหารบางม้ือในระหว่างการฝึกอบรมให้หักเบ้ียเล้ียง
เดินทางท่ีค านวณได้ในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ีย
เล้ียงเดินทางต่อวัน โดยผู้จดัโครงการจดัอาหารให้ท้ังหมด 
2 ม้ือ จงึต้องค านวณค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ดังน้ี  
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  1 วัน X 240 บาท       =   240 บาท 
หักม้ืออาหารท่ีโครงการจดัเล้ียง 2 ม้ือ         =   160  บาท 
คงเหลือค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง                        =     80 บาท 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ ได้รบัเงนิค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการชดเชย
ค่าอาหารม้ือเย็นท่ีทางผู้จดัโครงการไม่ได้จัดอาหารให้จ านวน 
150 บาท ดังน้ัน จึงให้เรยีกเงนิคืนจากท้ัง 8 ราย ในส่วนท่ี
ได้รบัเงนิเกินสิทธคินละ 70 บาท  และให้หน่วยรบัตรวจแจง้
เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิก (เจ้าหน้าท่ีโครงการ ท้ัง 2 รุน่ ๆ ละ 30 
คน) จดัท าเอกสารประกอบการเบิกจา่ยตามระเบียบฯ ข้อ 18 
และน ามาแนบประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นหลักฐานการส่งใช้
เงนิยืมต่อไป    
     2. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบ ศึกษา ท าความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใชใ้นการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 
     3. ผู้บังคับบัญชา ควรก ากับ ดูแล และก าชบัเจา้หน้าท่ี
ในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเครง่ครดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2. ได้ก าชบัให้เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ ศึกษา ท าความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ .  2549 และ ท่ีแก้ไขเ พ่ิมเติม เ พ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องแล้ว 
     3. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีได้ก ากับ และก าชบัเจา้หน้าท่ีในสังกัดให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ โดยเครง่ครดั โดยมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
การเงนิจัดท าเป็นคู่มือ แนวทาง ในการตรวจสอบ 
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ตรวจทานหลักฐานเอกสารก่อนการด าเนินการเบิกจา่ย
ในครัง้ต่อไป     

      (4) การเขียนใบรับรองการจ่ายเงนิ (การเบิกค่า
พาหนะรถรบัจา้ง) แบบ บก.111 
          - ระบุวันท่ีเดินทางไม่ครบถ้วน โดยระบุเพียงวัน
เดียวเท่าน้ัน แต่การเดินทางจรงิมี 2 วัน (เดินทางไป-
เดินทางกลับ)  
          - การเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการโดย
รถรบัจ้างระบุเหตุผลความจ าเป็นในเอกสารการขอเบิก
เงนิ เชน่  “เน่ืองจากมีสัมภาระ” “เป็นชว่งเวลาเรง่ด่วน” เป็น
ต้น ซึ่งไม่สอดคล้องตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 ท่ีระบุว่า “การเดินทางไป
ราชการ โดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจ าทางและให้เบิก
ค่าพาหนะได้โดย ประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะ
ประจ าทาง หรอืมีแต่ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์
แก่ราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการ
จะต้องชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอ
เบิกค่าพาหนะน้ัน”  

     1. การเขียนใบรบัรองการจา่ยเงนิ (การเบิกค่าพาหนะรถ
รับจ้าง) แบบ บก.111 ให้ระบุวันท่ีเดินทางให้ครบถ้วน 
ตามข้อเท็จจรงิ 
     2. ในการใช้รถรบัจ้าง ผู้ใช้ต้องมีเหตุผลความจ าเป็น  
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้พระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 “การเดินทางไปราชการ 
โดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะ
ได้โดยประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรอื
มีแต่ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใช้
พาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผล
และความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะน้ัน” 
ส าหรับเอกสารท่ีตรวจสอบ ในครั้ง น้ีให้เจ้าหน้าท่ีไป
ปรบัปรุงแก้ไข โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ  

 

     1. เจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้องได้ด าเนินการแก้ไขใบรบัรอง
การจ่ายเงนิ แบบ บก.111 โดยได้ระบุวันท่ีเดินทาง
เรยีบรอ้ยแล้ว  
     2. ได้แจง้ให้เจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้องได้เพ่ิมเติมเหตุผล
ความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องตามท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเรยีบรอ้ยแล้ว  และในการ
ด าเนินการครัง้ต่อไป ได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ให้
ยึ ด ถื อป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ยบก ร ะ ท ร ว ง ก า รค ลั ง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเครง่ครดั 

      (5) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะรถรบัจ้าง 
ในอัตราสูงกว่าปกติเม่ือค านวณเปรยีบเทียบกับระยะทาง
ท่ีระบุ โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลประกอบ รายละเอียด 
ตามภาคผนวก 
 

     1. ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเบิกค่าพาหนะใน
ใบรบัรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้เจา้หน้าท่ีในสังกัดถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
จา่ยเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง  
หรอืหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง 

     1. เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกได้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยได้ชีแ้จงเหตุผลเพ่ิมเติมประกอบการเบิกค่าพาหนะ
ในใบรบัรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ได้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิแล้ว 
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปได้ก าชบัให้เจา้หน้าท่ี
ในสัง กัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติ
เก่ียวกับการเบิกจา่ยเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบั
หน่วยงานส่วนกลาง  หรอืหน่วยงานท่ีเ บิกจ่าย
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กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคสอง “กรณี
เบิกค่าพาหนะค่ารถแท็กซีแ่ละค่ารถรบัจา้งในการเดินทาง
ไปราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนในเหตุผล
ความจ าเป็นในชอ่งหมายเหตุ และรบัรองว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติ
เพ่ือเป็นการรบัรองตนเอง”   

งบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 
2563 ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิกค่าพาหนะค่ารถ
แท็กซี่และค่ารถรบัจ้างในการเดินทางไปราชการใน
อัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนในเหตุผลความจ าเป็น
ในชอ่งหมายเหตุ และรบัรองว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนท่ี
เป็นสาเหตุให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติเพ่ือ
เป็นการรบัรองตนเอง”   

2) การยืมเงนิ และการส่งใชเ้งนิยืม ตามสัญญายืมเงนิเลขท่ี 4/2564 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส. ครัง้ท่ี 
1/2565 จ านวนเงนิ 13,300 บาท  ส่งใชเ้ป็นหลักฐานการจา่ย จ านวน 12,920 บาท และเงนิเหลือจา่ย จ านวน 380 บาท มีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ดังน้ี 

      (1) หน่วยรบัตรวจจัดประชุมในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2564 มีผู้ลงชื่อเข้ารว่มประชุม จ านวน 66 คน แต่มีการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมจ านวน 68 คน ประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงนิ 8,160 
บาท และค่าอาหารว่างและเคร ือ่งด่ืม จ านวน 2 ม้ือ ๆ ละ 
35 บาท เป็นเงนิ 4,760 บาท รวมเป็นเงนิ 12,920 บาท 
โดยผู้ยืมเงนิระบุหมายเหตุในแบบติดใบเสรจ็ว่า “การ
ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง สกส. ครัง้ท่ี 1/2564 
แบบตอบรบัเข้ารว่มประชุม จ านวน 68 คน จึงจัดจ้าง 
ผู้ประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จ านวน 68 คน 
แต่ในวันประชุมฯ แจ้งว่าไม่สามารถเข้ารว่มประชุมได้
เน่ืองจากติดราชการด่วน จ านวน 1 คน ลากิจ จ านวน 1 
คน ทั้งน้ี จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจา่ย
ไม่พบแบบตอบรบัการเข้ารว่มประชุมดังกล่าว และกรณี
เจ้าหน้าท่ีติดราชการด่วน จากการตรวจสอบเอกสาร 
ท่ีแนบประกอบการเบิกจ่ายไม่สามารถตรวจสอบ ได้ว่า
เป็นใคร และข้อมูลตรงกับท่ีระบุในใบลงชื่อเข้าร่วม
ประชุมหรอืไม่ 

     1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยการน าแบบตอบรบัการเข้ารว่มประชุมมาแนบเพ่ิมเติม 
กรณีเจ้าหน้าท่ีติดภารกิจด่วนให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน 
อาทิ หนังสือส่ังการ หรอืการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
เพ่ือให้เอกสารประกอบการเบิกจา่ยครบถ้วนสมบูรณ์  
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไป หากเกิดกรณีท่ีจ านวน
ผู้เข้ารว่มประชุมไม่ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนด หรอืไม่ครบ
ตามแบบตอบรบั และมีความจ าเป็นต้องเบิกจา่ยค่าอาหาร
และค่าอาหารว่างและเคร ือ่งด่ืมเต็มจ านวนเน่ืองจากได้ส่ัง
จ้างผู้ประกอบการไปแล้วน้ัน ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึก
ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจรงิ ให้ผู้มีอ านาจทราบก่อนการ
เบิกจา่ย ท้ังน้ีเพ่ือให้การใชจ้า่ยงบประมารของทางราชการ 
เป็นไปอย่างคุ้มค่า ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 
 

    1. เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยการน าแบบตอบรบัการเข้ารว่มประชุม และหนังสือ
ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจา่ยครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
     2. ได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน รบัทราบ 
ท้ังน้ีได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม
ร ะ เ บี ยบ โดย เคร่ง ค รัด  แล ะ จ ะด า เ นิ นก า ร ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3) การยืมเงนิ และการส่งใชเ้งนิยืม ตามสัญญายืมเงนิเลขท่ี 8/2564 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 เพ่ือเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการจงัหวัดนครราชสีมา เป็นเงนิ 13,260 
บาท ส่งใชเ้ป็นหลักฐานการจา่ย จ านวน 9,574 บาท และเงนิเหลือจา่ย จ านวน 3,686 บาท มีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ดังน้ี 

     (1) การขออนุมัติเ ดินทางไปราชการไม่ไ ด้แนบ
ประมาณการ ค่า ใช้จ่ าย ท่ี ใช้ ในการ เ ดินทาง  เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

     ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการครัง้ต่อไป ให้แนบ
ประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีใชใ้นการเดินทางตามความจ าเป็น 
เหมาะสม ประหยัด เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจ 

     ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการครั้ง ต่อไป 
เ จ้ าห น้ า ท่ี ผู้ ร ับ ผิดชอบ และ เจ้ าห น้ า ท่ี การ เ ง ิน 
จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และ
แนบประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเดินทางตาม
ความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

     (2) การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการโดยรถ
รบัจา้งระบุเหตุผลความจ าเป็นในเอกสารการขอเบิกเงนิ 
ระบุเพียงเน่ืองจากมีสัมภาระ ซึ่ง ไม่สอดคล้องตามพระ
ราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ 
โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและ ให้เบิกค่า
พาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ า
ทาง หรอืมีแต่ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่
ราชการ ให้ใชพ้าหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่า
พาหนะน้ัน 
 

      ในการใช้รถรับจ้าง ผู้ใช้ต้องมีเหตุผลความจ าเป็น  
ซึ่ ง เหตุผลดังกล่ าวจะต้องสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ 
พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 “การเดินทางไปราชการ  
โดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะ
ได้โดย ประหยัดในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรอื
มีแต่ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใช้
พาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผล
และความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะน้ัน” 
ส าหรับเอกสารท่ีตรวจสอบในครั้ง น้ี  ให้เจ้าหน้าท่ีไป
ปรบัปรุงแก้ไข โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

     1. เจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้องได้ปรบัปรุงแก้ไข โดยได้ระบุ
เห ตุผลความจ า เ ป็น เ พ่ิม เ ติม  ใ ห้สอดคล้อง กับ
ข้อเท็จจรงิ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย นายธีรพล  
คู่คิด, นางสาวเมชยา  ชูวงศ์สวัสด์ิ, นางสาวฑิฆัมพร   
บุญคง และนายจารกึ  ชา่งจกัร  
 

      (3) การเขียนใบเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ แบบ 8708 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ดังน้ี 
         - แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ระบุข้อความไม่ครบถ้วน  
โดยไม่ระบุเลขท่ีสัญญายืมเงนิ ชือ่ผู้ยืม จ านวนเงนิท่ียืมท่ี
ส่วนบนของแบบ และหลักฐานการจ่ายระบุไม่ครบตาม
จ านวนเอกสารท่ีแนบประกอบ โดยระบุเพียง 1 ฉบับ              

     1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกเงนิ ระบุข้อความในแบบ 
8708 ท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ให้ครบถ้วนทุกช่อง/ทุก
รายการ  
     2. แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ในช่องให้แสดงถึงจ านวน
หลักฐานการจ่ายเงนิท้ังส้ินท่ีแนบมาพรอ้มใบเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 กรณีท่ีเป็น

     เจ้าหน้า ท่ี ผู้ขอเบิกเงนิ ด าเ นินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว ดังน้ี 
     1. แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ระบุข้อความเลขท่ีสัญญา
ยืมเงนิ ชือ่ผู้ยืม จ านวนเงนิท่ียืมท่ีส่วนบนของแบบ และ
หลักฐานการจ่าย แก้ไขจ านวนเอกสารท่ีแนบประกอบ 
เป็น 11 ฉบับ 
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   - แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 ในช่อง วัน เดือน ปี ท่ีรบัเงนิ 
พบว่า ระบุวันท่ีผู้เดินทางไปราชการได้รบัเงนิจากผู้ยืมเงนิ 
รวมถึงระบุข้อความไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ระบุข้อความ 
ในช่อง “สัญญายืมเงนิเลขท่ี . . . . . .วันท่ี ” และในช่อง 
ผู้จ่ายเงนิไม่ได้ระบุชื่อ-สกุลด้วยตัวบรรจง และวันท่ี
จา่ยเงนิของผู้จา่ยเงนิ 
 

การรบัจากเงนิยืมให้ระบุวันท่ีท่ีได้รบัเงนิยืม และให้ผู้ยืมเป็น
ผู้ลงลายมือชือ่ผู้จา่ยเงนิ และ วัน เดือน ปี ที่จา่ยเงนิยืม 

                        
 

    2. แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 ได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
        1) ในช่อง วัน เดือน ปี ท่ีรบัเงนิ ได้แก้ไขวันท่ีรบั
เงนิจากวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันท่ี 4 มิถุนายน 
2564 โดยให้ผู้เก่ียวข้องลงลายมือชือ่ผู้รบัเงนิใหม่  
          2) ได้เพ่ิมเลขท่ีสัญญายืมเงนิ และวันท่ีในช่อง 
“สัญญายืมเงนิเลขท่ี......วันท่ี”  
          3) ในช่องผู้จ่ายเงนิได้ระบุชื่อ-สกุลด้วยตัว
บรรจง และวันท่ีจา่ยเงนิของผู้จา่ยเงนิ 

      (4) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะรถรบัจ้าง 
ในอัตราสูงกว่าปกติเม่ือค านวณเปรยีบเทียบกับระยะทาง
ท่ีระบุ โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลประกอบ รายละเอียด
ตามภาคผนวก 

1. ให้แจง้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเบิกค่าพาหนะใน
ใบรบัรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

 
2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัด

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
จา่ยเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง 
หรอืหน่วยงานท่ีเ บิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง  
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิก
ค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่ และค่ารถรบัจ้างในการเดินทาง 
ไปราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนในเหตุผล
ความจ าเป็นในชอ่งหมายเหตุ และรบัรองว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติ
เพ่ือเป็นการรบัรองตนเอง”   

     1. เจา้หน้าท่ีผู้เก่ียวข้องได้ปรบัปรุงแก้ไข โดยได้ระบุ
เห ตุผลความจ า เ ป็น เ พ่ิม เ ติม  ใ ห้สอดคล้อง กับ
ข้อเท็จจรงิ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย นายธีรพล  
คู่คิด, นางณัญชยา  ชุม่ชืน่, นางสาวเมชยา  ชูวงศ์สวัสด์ิ,  
นางสาวฑิฆัมพร  บุญคง และนายจารกึ  ชา่งจกัร  
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ในสัง กัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติ
เก่ียวกับการเบิกจา่ยเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบั
ห น่วยงาน ส่วนกลาง  หร อืห น่วยงาน ท่ี เ บิกจ่าย
งบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน  
พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่ารถ
แท็กซี่ และค่ารถรับจ้างในการเดินทางไปราชการ 
ในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนในเหตุผลความ
จ าเป็นในช่องหมายเหตุ และรบัรองว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่า
ปกติเพ่ือเป็นการรบัรองตนเอง” 

4) การยืมเงนิ และการส่งใชเ้งนิยืม ตามสัญญายืมเงนิเลขท่ี 10/2564 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เพ่ือเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการจงัหวัดชยัภูมิ รอ้ยเอ็ด อุดรธานี และ
จงัหวัดหนองคาย เป็นเงนิ 43,300 บาท ส่งใชเ้ป็นหลักฐานการจา่ย จ านวน 32,517 บาท และเงนิเหลือจา่ย จ านวน 10,783 บาท มีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ดังน้ี 
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      (1) การขออนุมัติเดินทางไปราชการไม่ไ ด้แนบ
ประมาณการ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี ใ ช้ ใ นการ เ ดินทาง เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

     ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการครัง้ต่อไป ให้แนบ
ประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีใชใ้นการเดินทางตามความจ าเป็น 
เหมาะสม ประหยัด เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
จากผู้มีอ านาจ 

     เจา้หน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน รบัทราบ ท้ังน้ีได้ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เครง่ครดั 
 

      (2) การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการโดยรถ
รบัจา้งระบุเหตุผลความจ าเป็นในเอกสารการขอเบิกเงนิ 
ระบุเพียงเน่ืองจากมีสัมภาระ ซึ่ง ไม่สอดคล้องตาม 
พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ 
โดยปกติใ ห้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้ เบิก 
ค่าพาหนะได้โดย ประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะ
ประจ าทาง หรอืมีแต่ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์
แก่ราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการ
จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐาน               
การขอเบิกค่าพาหนะน้ัน 

     ในการใช้รถรับจ้าง ผู้ใช้ต้องมีเหตุผลความจ าเป็น  
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้พระราช
กฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ี
แก้ไขเพ่ิม มาตรา 22 “การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้
ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดย
ประหยัด ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรอืมีแต่
ต้องการความรวดเรว็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใชพ้าหนะ
อ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะน้ัน” 
ส าหรบัเอกสารท่ีตรวจสอบในครัง้น้ีให้เจ้าหน้าท่ีไปปรบัปรุง
แก้ไข โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับข้อเท็จจรงิ 

     เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
โดยได้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเบิกค่าพาหนะ 
ในใบรบัรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

 (3) การเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
แบบ 8708 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ดังน้ี 
      - แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ระบุข้อความไม่ครบถ้วน 
โดยไม่ระบุเลขท่ีสัญญายืมเงนิ ชือ่ผู้ยืม จ านวนเงนิท่ียืมท่ี
ส่วนบนของแบบ และหลักฐานการจ่ายระบุไม่ครบตาม
จ านวนเอกสารท่ีแนบประกอบ โดยระบุเพียง 1 ฉบับ              

      - แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 ในชอ่ง วัน เดือน ปี ที่รบัเงนิ 
พบว่า ระบุวันท่ีผู้เดินทางไปราชการได้รบัเงนิจากผู้ยืมเงนิ 
รวมถึงระบุข้อความไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ระบุข้อความใน
ช่อง “สัญญายืมเงนิเลขท่ี......วันท่ี” และในช่องผู้จา่ยเงนิ

     1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกเงนิ ระบุข้อความในแบบ 
8708 ท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ให้ครบถ้วนทุกช่อง/ทุก
รายการ  
 
 
 
 
      2. แบบ 8708 ส่วนท่ี 1 ในชอ่งจ านวนเอกสารท่ีแนบ
ประกอบ ให้แสดงถึงจ านวนหลักฐานการจ่ายเงนิท้ังส้ินท่ี
แนบมาพรอ้มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 กรณีท่ีเป็นการรบัจากเงนิยืมให้ระบุ

     1. เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกเงนิ ได้ด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไข ในแบบ 8708 ส่วนท่ี 1 โดยระบุเลขท่ีสัญญายืม
เงนิ ชื่อผู้ยืม จ านวนเงนิท่ียืมท่ีส่วนบนของแบบ และ 
ในแบบ 8708 ส่วนท่ี 2 ได้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยได้ระบุข้อความในชอ่ง “สัญญายืมเงนิเลขท่ี.....วันท่ี” 
และได้ระบุชื่อ – สกุลด้วยตัวบรรจง และวันท่ีจ่ายเงนิ
ของผู้จา่ยเงนิเรยีบรอ้ยแล้ว 
     2. เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกเงนิ ได้ด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไข ในแบบ 8708 ส่วนท่ี 1 โดยได้ระบุจ านวน
เอกสารท่ีแนบประกอบ และในแบบ 8708 ส่วนท่ี 2 
ได้ระบุวันท่ีท่ีได้รบัเงนิยืม และให้ผู้ยืมเป็นผู้ลงลายมือ
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ไม่ได้ระบุชื่อ-สกุลด้วยตัวบรรจง และวันท่ีจ่ายเงนิของผู้
จา่ยเงนิ 

วันท่ี ท่ี ไ ด้ร ับเงนิยืม และให้ ผู้ยืมเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ผู้จา่ยเงนิ และ วัน เดือน ปี ที่จา่ยเงนิยืม 

ชื่อผู้จ่ายเงนิ และวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายเงนิยืมเรยีบรอ้ย
แล้ว 

     (4) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะในอัตราสูง
กว่าปกติเม่ือค านวณเปรยีบเทียบกับระยะทางท่ีระบุ โดย
ไม่มีการชีแ้จงเหตุผลประกอบ รายละเอียดตามภาคผนวก 

 

1. ให้แจง้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเบิกค่าพาหนะใน
ใบรบัรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
จา่ยเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง  
หรอืหน่วยงานท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิก 
ค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่และค่ารถรบัจ้าง  ในการเดินทาง 
ไปราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนในเหตุผล
ความจ าเป็นในชอ่งหมายเหตุ และรบัรองว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติ
เพ่ือเป็นการรบัรองตนเอง”   

     1. เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกได้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข  
โดยได้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเบิกค่าพาหนะใน
ใบรับรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน  
และสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิเรยีบรอ้ยแล้ว 
     2. เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน รบัทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
โดยเครง่ครดั 

5) สัญญายืมเงนิเลขท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 เพ่ือเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีเป็นเงนิ 334,250 บาท มีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ดังน้ี 

      (1) ผู้ยืมเงนิมิใชเ่จา้หน้าท่ีโครงการมีผู้ยืมเงนิ จ านวน  
2 ราย คือ นายภัทราวุธ ปะตังถาโต นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ และนางอรฉัตร หาบุษผา 
นักวชิาการพัสดุ ซึ่งพบว่านางอรฉัตร หาบุษผา มิใช่
เจ้าหน้าท่ีโครงการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงนิ การ
คลัง และการพัสดุ ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรอื
หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ผู้มีสิทธยิืมเงนิ ข้อ (2) 

1. ในการด าเนินการครั้ง ต่อไปให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจา่ยเงนิ การคลัง 
และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หรอืหน่วยงานท่ี
เบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ผู้มีสิทธยิืมเงนิ ข้อ (2) กรณีการยืมเงนิ
เพ่ือจดักิจกรรมหรอืโครงการผู้มิสิทธยิืมต้องเป็นเจา้หน้าท่ี
โครงการ 

 2. เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบควรศึกษา ท าความเข้าใจ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

    1. เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน รบัทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
โดยเครง่ครดั 
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กรณีการยืมเงนิ เพ่ือจดักิจกรรมหรอืโครงการผู้มีสิทธยิืม
ต้องเป็นเจา้หน้าท่ีโครงการ 

และถือปฏิบัติอย่างเครง่ครดั เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

     2. เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน รบัทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 

 (2) ในเอกสารการขออนุมัติยืมเงนิราชการ ไม่แนบ
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจะยืมเงนิ แต่พบว่าผู้ยืมแนบ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการตามท่ีได้รบัอนุมัติ
ด าเนินการ 

ในการขออนุมัติยืมเงนิราชการให้ผู้ยืมแนบเอกสาร
ประมาณการค่าใชจ้า่ยเฉพาะรายการท่ีจ าเป็นท่ีจะยืม และ
ให้ผู้ยืมลงนามก ากับ 1 คน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

     ในการยืมเงนิราชการในครั้งต่อไป ได้ก าชับให้
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ผู้ ท่ี ร ับ ผิ ด ช อบ ง าน ด า เ นิ นก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะ และให้เป็นไปตามระเบียบโดยเครง่ครดั 
 

 (3) ข้อสังเกตเก่ียวกับการลงทะเบียนของเจ้าหน้าท่ี
โครงการฯ โดยพบว่า เจา้หน้าท่ีโครงการฯ ลงลายมือชือ่
ในเอกสารการลงทะเบียนท่ีระบุวันท่ี 3-5 ธนัวาคม 2564 
เพียงครัง้เดียว ซึง่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละวัน
ได้มีการมาปฏิบัติราชการจรงิหรอืไม่  

เอกสารการลงทะเบียน/การลงลายมือชื่อให้จัดท า
แยกเป็นรายวัน 

เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ ได้ด าเนินการจดัท าเอกสาร
การลงทะเบียน/การลงลายมือชื่อ แยกเป็นรายวัน 
ต้ังแต่วันท่ี 3 – 5 ธันวาคม 2564 แนบประกอบ
เพ่ิมเติมแล้ว 

 (4) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะรถรบัจา้งในอัตรา
สูงกว่าปกติเม่ือค านวณเปรยีบเทียบกับระยะทางท่ีระบุ
โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลประกอบ รายละเอียดตาม
ภาคผนวก (ไม่มีรายละเอียดแนบตามภาคผนวก) 

1. ให้แจง้เจา้หน้าท่ีผู้ขอเบิกด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเบิกค่าพาหนะใน
ใบรบัรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

2 .  ในการด า เ นินการครั้ง ต่ อ ไป ใ ห้ เจ้ าห น้า ท่ี 
ในสังกัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงาน
ส่วนกลาง  หรอืหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณจาก
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรค
สอง “กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่และค่ารถรบัจ้าง 
ในการเดินทางไปราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิก
เขียนในเหตุผลความจ าเป็นในช่องหมายเหตุ และรบัรอง
ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบิกค่าพาหนะใน
อัตราสูงกว่าปกติเพ่ือเป็นการรบัรองตนเอง”   

1. ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีม่ได้รบั
รายละเอียดแนบตามภาคผนวก และได้ประสานกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ได้ร ับ
ค าตอบว่าไม่ต้องด าเนินการในข้อน้ี 
      2. ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ี ในการด าเนินการครัง้ต่อไป 
“กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่และค่ารถรับจ้าง 
ในการเดินทางไปราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิก
เขียนในเหตุผลความจ าเป็นในช่องหมายเหตุ และ
รบัรองว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบิกค่า
พาหนะในอัตราสูงกว่าปกติเพ่ือเป็นการรบัรองตนเอง”   
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6) ตามสัญญายืมเงนิเลขท่ี 3/2565 ลงวันท่ี 14 ธนัวาคม 2564เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธภิาพในการ
บรหิารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงนิ 1,419,500 บาท ส่งใชเ้ป็นหลักฐานการจา่ย จ านวน 1,417,920 บาท และเงนิเหลือจา่ย 
จ านวน 1,580 บาท มีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ดังน้ี 

      (1) ในเอกสารการประกอบการยืมเงนิราชการ ไม่พบ
เอกสารท่ีแสดงรายชื่อเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ  ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ยืมเป็นเจ้าหน้าท่ีโครงการ
หรอืไม่ 

     1. กรณีน้ีให้เจ้าหน้าท่ีการเงนิด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล เอกสารหลักฐานรายชือ่เจา้หน้าท่ีโครงการตามท่ีระบุ
ในข้อ 4.2 ในหนังสืออนุมัติด าเนินโครงการฯ ตามหนังสือฯ 
ท่ี มท 0416.1/2617 ลงวันท่ี 13 ธนัวาคม 2564 และ 
น าเอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสารประกอบการยืมเงนิ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
     2 .  ในการด าเ นินการครั้ง ต่อไปให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจา่ยเงนิ การคลัง 
และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หรอืหน่วยงาน 
ท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ผู้มีสิทธยิืมเงนิ ข้อ (2) กรณีการยืมเงนิ
เพ่ือจดักิจกรรมหรอืโครงการผู้มิสิทธยิืมต้องเป็นเจา้หน้าท่ี
โครงการ 

     1. เจ้าหน้าท่ี ผู้ร ับผิดชอบได้น าเอกสารรายชื่อ
เจา้หน้าท่ีโครงการฯ มาแนบในเอกสารประกอบการยืม
เงนิครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 
 
 
     2. เจา้หน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบรบัทราบ ท้ังน้ี ส านักงาน
กอง ทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี ไ ด้ก าชับ เจ้ าห น้า ท่ี 
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติเก่ียวกับ 
การเบิกจ่ายเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรับ
ห น่วยงาน ส่วนกลาง  หร อืห น่วยงาน ท่ี เ บิกจ่าย
งบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 
2563 ข้อ 14 ผู้มีสิทธยิืมเงนิ ข้อ (2) กรณีการยืมเงนิ
เพ่ือจัดกิจกรรมหรอืโครงการผู้มิสิทธิยืมต้องเป็น
เจา้หน้าท่ีโครงการ โดยเครง่ครดั ส าหรบัการด าเนินการ
ในครัง้ต่อไป 

      (2) ในเอกสารการยืมเงนิราชการ ไม่แนบประมาณ
การค่าใชจ้า่ยท่ีจะยืมเงนิ แต่พบว่าเป็นการแนบประมาณ
การค่าใชจ้า่ยท้ังโครงการตามท่ีได้รบัอนุมัติด าเนินการ 
 

     ในการขออนุมัติยืมเงนิราชการให้ผู้ยืมแนบเอกสาร
ประมาณการค่าใชจ้า่ยเฉพาะรายการท่ีจ าเป็นท่ีจะยืม และ
ให้ผู้ยืมลงนามก ากับ 1 คน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

     เจ้าหน้า ท่ี ผู้ ร ับผิดชอบ ไ ด้แนบประมาณการ
ค่าใชจ้า่ยท่ีจะยืมเงนิ พรอ้มลงนามก ากับ 1 คน เพ่ิมเติม
ประกอบหลักฐานการล้างหน้ีเงนิยืม และในการ
ด าเ นินการครั้ง ต่อไปจะถือปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบโดยเครง่ครดั 

      (3) การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวทิยากรวชิาท่ีเบิกกับ
วชิาในตารางฝึกอบรมไม่ตรงกัน โดยพบว่า ในกิจกรรม 
ท่ี 1 ประชุมเชงิปฏิบัติการเจา้หน้าท่ีการเงนิและบัญชด้ีาน

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจรงิ 

     เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบได้ตรวจสอบความถูกต้อง
หัวข้อวชิาในตารางฝึกอบรมกับใบส าคัญรับเง นิ 
ค่าสมนาคุณวทิยากรแล้ว ปรากฏว่าหัวข้อวชิาในตาราง
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การเงนิ การคลังและการบัญช ีมีการเบิกจา่ยค่าสมนาคุณ
วทิยากร วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00-
14.00 น. ในหัวข้อวชิา “การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติ
เชิงบวกในการท างาน”  ซึ่งไม่ตรงตามตารางฝึกอบรม 
ท่ีระบุหัวข้อวชิา “ การปลูกฝังแนวคิด และทัศนคติ           
ในการท างานด้านการเงนิ และบัญชี” 

และน าเอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสารประกอบการส่ง
ใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

ฝึกอบรมมีความถูกต้อง จึงได้ด าเนินการแก้ไขชื่อวชิา
เป็น “การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวกในการ
ท างาน” ในใบส าคัญรบัเงนิค่าสมนาคุณวทิยากรให้ตรง
ตามตารางฝึกอบรม พรอ้มได้ลงนามก ากับการแก้ไข
เรยีบรอ้ยแล้ว 

      (4) การเขียนแบบ 8708 ของวทิยากร จ านวน 5 
ราย (นายสุรพล ศรจิตต์ และเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุร ี4 ราย) กับหลักฐานท่ีแนบ
ใบรบัรองการจา่ยเงนิ แบบ บก.111 ไม่สัมพันธกั์น โดย
ในแบบ 8708 ส่วนท่ี 1 หน้า 1 ระบุวันท่ีเดินทางออก
จากบ้านพักวันท่ี 16 ธนัวาคม 2564 และกลับถึงบ้านพัก
วันท่ี 18 ธันวาคม 2564 แต่ในแบบ บก.111 ระบุ 
เดินทางออกจากบ้านพักในวันท่ี 16 ธนัวาคม 2564 และ
กลับถึงบ้านพัก วันท่ี 17 ธนัวาคม 2564 

ให้เจ้าหน้าท่ีการเงนิด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
เอกสารหลักฐานตามข้อเท็จจรงิและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้อง
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

     เจ้าหน้าท่ีการเงนิได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
เอกสารหลักฐานตามข้อเท็จจรงิแล้ว และได้แจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขเอกสารใหม่ เพ่ือความ
ถูกต้องเรยีบรอ้ย เป็นไปตามระเบียบฯ 

      (5) ในบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ หน่วยรบัตรวจ 
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 
บางจังหวัดเข้าพักล่วงหน้าในวันท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
แต่พบว่าขออนุญาตเดินทางไปราชการ วันท่ี 16-18 
ธนัวาคม 2564 ซึง่ไม่สอดคล้องกัน 

     ในการขออนุมัติด าเนินโครงการในครัง้ต่อไป ให้ขอ
อนุมั ติใ ห้สอดคล้องกัน และให้ค า นึง ถึงระยะเวลา 
การเดินทางโดยขอให้ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต่เร ิม่ต้น
และส้ินสุดของการเดินทาง เพ่ือเข้ารบัการอบรม และระบุ 
วันเดือน ปี ให้ชดัเจน 

     ส านักงานกองทุนพัฒนาบาทสตร ีได้มีหนังสือแจง้
เวยีน ก าชับ ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับถือปฏิบัติระเบียบฯ 
และตามข้อเสนอแนะโดยเครง่ครดั และให้ผู้รบัผิดชอบ 
และเจ้าหน้าท่ีการเงนิตรวจสอบความถูกต้อง ให้
สอดคล้องกันก่อนขออนุมัติด าเนินโครงการในครั้ง
ต่อไป 

      (6) ไม่พบเอกสารการลงทะเบียนของผู้สังเกตการณ์ 
กิจกรรมท่ี ๑ และกิจกรรมท่ี ๓ รวม 2 คน 

     ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจรงิ 
และน าเอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสารประกอบการ 
ส่งใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

     ผู้รบัผิดชอบได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีโครงการ กิจกรรม 
ท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการเพ่ิมเติมใบลงทะเบียน
ของผู้สังเกตการณ์ ทั้ง 2 กิจกรรมเรยีบรอ้ยแล้ว และ
ได้น าเอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสารประกอบการ 
ส่งใชเ้งนิยืมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
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      (7) ใบลงทะเบียนผู้เข้ารบัการอบรมกิจกรรมท่ี 3 ระบุ
วัน/วันท่ี ไม่ถูกต้อง 

     ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจรงิ 
และน าเอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสารประกอบการส่ง
ใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

     เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารถูกต้องตรงตามข้อเท็จจรงิ 
และ ไ ด้น า เ อกสาร ดั งก ล่ า วมาแนบใน เอกสาร
ประกอบการส่งใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  

      (8) ใบเสร็จรับเงนิค่าอาหาร และอาหารว่างและ
เคร ือ่งด่ืม จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  

-  ใบเสร็จรับเง นิฯ  เ ล่ม ท่ี  733 เลข ท่ี  36602  
ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 1) เป็นเงนิ 
183,450 บาท  

-  ใบเสร็จรับเง นิฯ  เ ล่ม ท่ี  733 เลข ท่ี  36603  
ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 2) เป็นเงนิ 
180,850 บาท  

-  ใบเสร็จรับเง นิฯ  เ ล่ม ท่ี  733 เลข ท่ี  36604  
ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 3) เป็นเงนิ 
264,350 บาท  
ระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง โดยในเอกสารแนบท้าย
ใบเสร็จรับเงนิ ไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ระบุเพียงวันท่ี 1 วันท่ี 2 ...) ท าให้ 
ไ ม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเ ป็นค่าใช้จ่ายของวัน ท่ี
ด าเนินการหรอืไม่ 

     ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง โดยในเอกสารแนบ
ใบเสรจ็รบัเงนิให้ระบุรายการจ่ายเงนิโดยระบุวันท่ีท่ีเกิด
รายการค่าใชจ้า่ยเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบรายการค่าใชจ้า่ย
ว่าถูกต้อง และเป็นการจา่ยในโครงการ/กิจกรรม น้ัน ๆ จรงิ 
และให้น าเอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสารประกอบการ
ส่งใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

     เจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล และได้แจ้งให้ผู้รบัจ้างปรบัปรุงแก้ไขใบแนบ
ใบเสรจ็รบัเงนิให้ใหม่ โดยให้ระบุวันท่ีท่ีเกิดรายการ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และได้น าเอกสารดังกล่าวมาแนบ 
ในเอกสารประกอบการส่งใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ว 

      (9) เอกสารแนบใบเสรจ็รบัเงนิค่าท่ีพัก ใบแจง้รายการ 
ของโรงแรม จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย      

- ใบเสรจ็รบัเงนิฯ เล่มท่ี 666 เลขท่ี 33299 ลงวันท่ี 
20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 1) เป็นเงนิ 209,700 
บาท  

     1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และปรบัปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง โดยในเอกสารใบแจง้
รายการของโรงแรม ให้ระบุรายละเอียดเลขท่ีห้องพัก และ
ราคาของห้องพักเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิ 
ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ และให้น าเอกสารดังกล่าวมาแนบ
ในเอกสารประกอบการส่งใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

     1. เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล และได้แจง้ประสานผู้รบัจา้งด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขเอกสารในใบแจ้งรายการของโรงแรม โดยให้ระบุ
รายละเอียดเลขท่ีห้องพัก และราคาของห้องพัก
เพ่ิมเติม และได้น าเอกสารดังกล่าวมาแนบในเอกสาร
ประกอบการส่งใชเ้งนิยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
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- ใบเสรจ็รบัเงนิฯ เล่มท่ี 666 เลขท่ี 33300 ลงวันท่ี 
20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 2) เป็นเงนิ 193,500 
บาท  

- ใบเสรจ็รบัเงนิฯ เล่มท่ี 666 เลขท่ี 33301 ลงวันท่ี 
20 ธนัวาคม 2564 (กิจกรรมท่ี 3) เป็นเงนิ 284,400 
บาท  

ไม่ระบุราคาต่อห้อง และเลขท่ีห้องพัก โดยระบุเพียง
ล าดับของผู้เข้ารบัการอบรมท่ีจดัไว้เป็นคู่เท่าน้ัน และระบุ
ราคา 900 บาทต่อคนต่อคืน ซึง่ไม่สามารถตรวจสอบได้
ว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าพักท่ีห้องใด และราคาห้องเท่าใด 
และการจดัคนเข้าห้องพักไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 16 
ท่ีระบุให้พักรวมกันต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป 
 

     2. การจัดผู้เข้าพัก ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของ  
ผู้เข้าพัก และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 16 ในโครงการหรอืหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีการจัด   
ท่ีพักหรอืออกค่าเช่าท่ีพักให้แก่บุคคลตามข้อ 10 ให้     
ส่วนราชการท่ีจดัการฝึกอบรมเบิกจา่ยค่าเชา่ท่ีพักได้เท่าท่ี
จา่ยจรงิ แต่ไม่เกินอัตราค่าเชา่ท่ีพักตามบัญชหีมายเลข 2 
และบัญชหีมายเลข 3 
      “(1) การจัดท่ีพักให้แก่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ส าหรบั
การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันต้ังแต่สองคนข้ึนไปโดยให้พัก
ห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสมหรอืเหตุจ าเป็นไม่อาจ
พักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรม
อาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ (2) การจัดท่ีพักให้แก่     
ผู้สังเกตการณ์หรอืเจ้าหน้าท่ีต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น ต าแหน่งประเภทวชิาการระดับปฏิบัติการ ระดับ
ช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานระดับช านาญงาน ระดับอาวุโสให้พัก
รวมกันต้ังแต่สองคนข้ึนไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่   
เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสมหรอืมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวม   
กับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรม อาจจัด
ให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรอืเจา้หน้าท่ี
ต าแหน่งประเภทบรหิารระดับต้น ระดับสูง หรอืต าแหน่ง  
ท่ีเทียบเท่าต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงต าแหน่ง
ประเภทวชิาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และ

     2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดผู้เข้าพักแล้ว ปรากฎว่า มีความผิดพลาด 
ในใบแจ้งรายการของโรงแรม และได้แก้ไขให้มีความ
ถูกต้องแล้ว ท้ังน้ี ในการจดัผู้เข้าพักโครงการได้แจง้ให้
ผู้รบัจ้างจัด  ผู้เข้าพักแยกเป็นรายกิจกรรม เน่ืองจาก
โครงการประสงค์ให้ผู้เข้าพักได้สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการสรา้งเครอืข่ายในการ
ท างาน และอัตราค่าเช่าท่ีพัก ได้รบัความอนุเคราะห์ 
จากผู้รบัจา้งโดยคิดอัตราค่าเชา่ท่ีพักเป็นต่อคนท้ังห้อง 
ในอัตรา 900 บาทต่อคนต่อคืน ท้ังห้องพักคู่และ
ห้องพักเด่ียว ท้ังน้ี ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป จะเพ่ิม
ความละเอียดรอบคอบในจัดผู้เข้าพัก และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบฯ โดยเครง่ครดัต่อไป 
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ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษจะจัดให้พัก
ห้องพักคนเดียวก็ได้” 
      3. ในการด าเนินการครั้ง ต่อไปให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเครง่ครดั 

 
      3. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปจะถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเครง่ครดั 

      (10) หลักฐานการจา่ย “แบบ 8708 มีรอยลบ” พบว่า 
มีการแก้ไขข้อมูลในเอกสารแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้เป็นหลักฐาน 

     1. ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบ และแจ้งให้ผู้ขอ
เบิกเงนิลงลายมือชื่อก ากับในหลักฐานการจ่ายข้างต้น 
ให้ครบถ้วน  
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปหากจ าเป็นต้องมีการแก้ไข
ข้อมูลในหลักฐานการจ่ายให้ผู้ขอเบิกลงลายมือชื่อก ากับ 
ในหลักฐานน้ัน  
 
 
 
     3. การจดัท าหลักฐานการจา่ยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงนิจากคลัง การรบัเงนิ 
การจ่ายเงนิการเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง “ข้อ 
๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรอืเขียนด้วยหมึก การ
แก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วธิขีีดฆ่าแล้วพิมพ์หรอืเขียน
ใหม่ และให้ผู้รบัเงนิลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง” อย่าง
เครง่ครดั 

     1. เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบได้ด าเนินการตรวจสอบ 
และแจ้งให้ผู้ขอเบิกเงนิลงลายมือชือ่ก ากับในหลักฐาน
การจา่ยข้างต้นแล้ว 
     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปได้ก าชับให้ผู้เก่ียวข้อง
ด าเนินการให้มีความถูกต้องเรยีบรอ้ย เป็นไปตามระเบียบ 
และหากจ าเป็นต้องมีการแก้ไขข้อมูลในหลักฐานการจ่าย
ได้แจ้งให้ผู้ขอเบิกลงลายมือชื่อก ากับในหลักฐานน้ัน 
และให้เจ้าหน้าท่ีการเงนิตรวจสอบความถูกต้อง
เรยีบรอ้ย อีกครัง้หน่ึง  
     3. การจัดท าหลักฐานการจ่ายครั้งต่อไป จะถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงนิ
จากคลัง การรบัเงนิ การจา่ยเงนิการเก็บรกัษาเงนิ และ
การน าเงนิส่งคลัง “ข้อ ๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์
หรอืเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจา่ย ให้ใชว้ธิี
ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรอืเขียนใหม่ และให้ผู้รบัเงนิลงลายมือ
ชือ่ก ากับไว้ทุกแห่ง” โดยเครง่ครดั  

      (11) ข้อสังเกตอ่ืน ๆ มีการเบิกค่าพาหนะรถรบัจ้าง 
ในอัตราสูงกว่าปกติเม่ือค านวณเปรยีบเทียบกับระยะทาง
ท่ีระบุ โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลประกอบ รายละเอียด 
ตามภาคผนวก 

 

     1. ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดย ใ ห้ ชี้ แจ ง เห ตุผลประกอบการ เ บิก ค่ าพาหนะ 
ในใบรบัรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

     1. เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกได้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
โดยได้ชี้แจงเหตุผลประกอบการเบิกค่าพาหนะ           
ในใบรับรองการจ่ายเงนิ แบบ บก.111 เพ่ิมเติม  
ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อเท็จจรงิแล้ว  
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     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไปให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
จา่ยเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง  
หรอืหน่วยงานท่ีเบิกจา่ยงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 24 วรรคสอง “กรณีเบิก 
ค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่และค่ารถรับจ้างในการเดินทาง 
ไปราชการในอัตราสูงกว่าปกติ ให้ผู้เบิกเขียนในเหตุผล
ความจ าเป็นในชอ่งหมายเหตุ และรบัรองว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบิกค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติ
เพ่ือเป็นการรบัรองตนเอง”   

 

     2. ในการด าเนินการครัง้ต่อไป ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรไี ด้แจ้ง ใ ห้เจ้าหน้า ท่ี ในสังกัด 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงนิ การคลัง และการพัสดุ ส าหรับหน่วยงาน
ส่วนกลาง  หรอืหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 24 
วรรคสอง “กรณีเบิกค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่และค่ารถ
รบัจ้างในการเดินทางไปราชการในอัตราสูงกว่าปกติ  
ให้ผู้เบิกเขียนในเหตุผลความจ าเป็นในช่องหมายเหตุ 
และรบัรองว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนท่ีเป็นสาเหตุให้เบกิ
ค่าพาหนะในอัตราสูงกว่าปกติเพ่ือเป็นการรับรอง
ตนเอง” และได้ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีการเงนิค านวณ
เปรยีบเทียบกับระยะทางก่อนการเบิกจา่ยเงนิทุกครัง้ 

ประเด็นท่ี 2 ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการยืมเงนิ การอนุมัติ การรบัช าระคืนเงนิยืม และการติดตามการช าระคืนเงนิยืม รวมถึงการจดัเก็บเอกสารหลักฐาน ว่าเพียงพอ เหมาะสม 
และมีการปฏิบัติตามระบบหรอืมาตรการหรอืแนวทางท่ีก าหนดไว้หรอืไม่ 

      จากการสอบทานเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการยืมเงนิ 
การอนุมัติ การรบัช าระคืนเงนิยืม และการติดตามการช าระ
คืนเงนิยืม รวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน พบว่า  
หน่วยรบัตรวจมีการจัดวางระบบควบคุมภายในท่ีมีความ
เพียงพอ เหมาะสมในระดับหน่ึง กล่าวคือ มีการมอบหมาย
หน้าท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  มีการ
จัดท าเอกสาร ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติงาน 
ตามข้ันตอน แต่อย่างไรก็ดี พบว่า ยังมีการปฏิบัติท่ี 
ไม่ครบถ้วน เช่น ในเร ือ่งการความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสารประกอบการยืมเงนิ/การส่งใช้เงนิยืม ความ
สอดคล้องกันของหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย การ
เขียนรายงานการขอเบิกเงนิต่าง ๆ ท่ีระบุไม่ครบถ้วน           

     1. หน่วยรบัตรวจควรสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้า ท่ีในสังกัดเ ก่ียวกับการปฏิบั ติตามระเ บียบ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
     2. หน่วยรบัตรวจควรเพ่ิมมาตรการหรอืระบบในการ
สอบทานข้อมูลก่อนการเสนอผู้บรหิาร เชน่ การจดัท าคู่มือ 
หรอืแนวทางการจดัส่งเอกสารประกอบการยืมเงนิ/การส่ง
ใชเ้งนิยืม และหรอืรายการ Check list  เอกสารต่าง ๆ ให้
เจ้าของเร ือ่งได้สอบทานตนเองเบ้ืองต้นก่อนการเสนอ

     1 .  ส า นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี ไ ด้
ด าเนินการแจง้เวยีนผู้เก่ียวข้องในสังกัดทุกระดับทราบ
และถือปฏิบัติโดยเครง่ครดั และได้สรา้งความรูค้วาม
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ในการประชุมประจ าเดือนทุกครัง้ 
     2 .  ส า นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีไ ด้
มอบหมายผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สอบทานข้อมูล
ก่อนการ เสนอ ผู้บร หิ าร ทุกครั้ง  และ ไ ด้แจ้ ง ใ ห้
ผู้รบัผิดชอบด าเนินการจัดท าคู่มือ และแนวทางการ
จดัส่งเอกสารประกอบการยืมเงนิ/การส่งใชเ้งนิยืม และ
หรอืรายการ Check list  เอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าของ
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ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ และหรอืไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด เช่น การ
ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเบิกค่าพาหนะรถรบัจ้าง 
หรอืกรณีท่ีเบิกจ่ายสูงกว่าอัตราปกติแต่ไม่ชีแ้จงเหตุผล
ประกอบ เป็นต้น ท้ังน้ี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้าท่ี
ยังขาดความเข้าใจท่ีชดัเจนในปฏิบัติ รวมถึงข้ันตอนการ
สอบทานเอกสารก่อนเสนอผู้มีอ านาจอาจยังไม่เพียงพอ 

ผู้บรหิาร เ พ่ือลดความเส่ียงในการจัดท าเอกสารไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง   
 
 
 
     3. หัวหน้าหน่วยรบัตรวจ ควรก าชับ และก ากับ ดูแล 
ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
เก่ียวกับการยืมเงนิ การอนุมัติ การรบัช าระคืนเงนิยืม และ
การติดตามการช าระคืนเงนิยืม รวมถึงการจดัเก็บเอกสาร
หลักฐาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน จากเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ รวมถึง 
มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปก่อนเสนอ 
ผู้ มีอ านาจพิจารณา เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในท่ีหน่วยงานก าหนดได้ด าเนินไปอย่าง 
มีประสิทธผิล ประสิทธภิาพ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ  
 

เร ือ่งได้สอบทานตนเองเบ้ืองต้นก่อนการเสนอผู้บรหิาร 
เพ่ือลดความเส่ียงในการจัดท าเอกสารแล้ว และจะ
ด าเนินการแจง้เวยีนหน่วยงานในสังกัดยึดถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบต่อไป 
     3. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีได้ก าชับ และก ากับ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบ 
ทบทวน และจัดท าคู่มือแนวทางตามข้อ 2 และสรา้ง
ความรูค้วามเข้าใจให้กับผู้เก่ียวข้องทุกระดับ เก่ียวกับการ
ยืมเงนิ การอนุมัติ การรับช าระคืนเงนิยืม และการ
ติดตามการช าระคืนเงนิยืม รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงก าชบัให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุก
กลุ่มสอบทานก่อนเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา เพ่ือให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรกี าหนดได้อย่างมีประสิทธิผล 
ประสิทธภิาพ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
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เร ือ่งท่ีตรวจสอบ : 3) การใชร้ถราชการ 

ล าดับ รายละเอียดการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของหน่วยรบัตรวจ 
1) ประเด็นการควบคุมการใชร้ถราชการ     

 1.1) การใชแ้ละการอนุญาตใชร้ถส่วนกลาง 
       1.1.1) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ข้อความ        
ไม่ครบถ้วนตามแบบ 3 ท้ายระเบียบฯ โดยขาดข้อความ 
“วัน เดือน ปี” ใต้ข้อความผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง 
หรอื ผู้แทน ส่งผลให้ใบขออนุญาตใช้รถดังกล่าว               
มีรายละเอียด ไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในระเบียบฯ     
ข้อ 13 และท าให้ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ท่ีผ่านเร ื่อง
ดังกล่าว 
      1.1.2) การเขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง     
(แบบ 3) ระบุข้อความไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ระบุชื่อ
พนักงานขับรถในชอ่งความเห็นผู้มีอ านาจพิจารณาไม่ระบุ
ความเห็นของผู้มีอ านาจในการส่ังการ และผู้มีอ านาจ    
ส่ังใช้รถไม่ระบุวัน เดือน ปี ท่ี อนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง 
(พบจ านวน 14 ฉบับ ท่ีไม่ลงวันท่ีอนุญาตการใช้รถ
ราชการ) ซึ่งส่งผลให้การขออนุญาตใช้รถไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้รถ
ส่วนกลาง ในครัง้น้ัน ๆ ได้รบัอนุญาตให้ใชร้ถ หรอืมีการ
น ารถส่วนกลางไปใชก่้อนได้รบัอนุญาตหรอืไม่ 
      1.1.3) ผู้ขออนุญาตใช้รถ ระบุ “เรยีน ผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี แต่ผู้ลงนาม
อนุญาตใช้รถ คือ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมการพัฒนา
ชุมชน ซึง่ไม่สอดคล้องกัน   

 
- ใบขออนุญาตใชร้ถยนต์ส่วนกลางใชต้ามแบบ 3 หรอืให้มี
ข้อความอย่างน้อย ตามแบบ 3 ท้ายระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยหน่วยรบัตรวจสามารถเพ่ิมเติมข้อความอ่ืนได้ 
ตามระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยในการขอ
อนุญาตใช้รถทุกครั้งให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจรงิ 
- ใบขออนุญาตใชร้ถยนต์ส่วนกลางใชต้ามแบบ 3 หรอืให้มี
ข้อความอย่ างน้อย ตามแบบ 3 ท้ายระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยหน่วยรบัตรวจสามารถเพ่ิมเติมข้อความอ่ืนได้ 
ตามระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยในการขอ
อนุญาตใช้รถทุกครัง้ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงตามข้อเท็จจรงิ 
 
 
 
- การขออนุญาตใชร้ถยนต์ส่วนกลางของเจา้หน้าท่ีในสังกัด
ให้เรยีนผู้มีอ านาจส่ังใช้รถโดยในครัง้ต่อไปให้ถือปฏิบัติ
ตามค าส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี 153/2565 เร ื่อง 
มอบหมายและมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนอธบิดี
กรมการพัฒนาชุมชน ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ข้อ 
16.6 โดยให้ระบุ “เรยีน อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน” 

 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ท้ังน้ีได้ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เครง่ครดั 
 
 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ท้ังน้ีได้ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เครง่ครดั 
 
 
 
 
 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั และปัจจุบันได้ด าเนินแก้ไขถูกต้องตาม
ข้อเสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้ว 
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      1.1.4) ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
และรกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเป็นผู้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง และเป็น    
ผู้ลงนามอนุญาตให้ใช้รถคันดังกล่าวเอง ซึ่งเป็นการ
อนุญาตท่ีไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับค าส่ังกรมการ
พัฒนาชุมชน ท่ี 2/2564 เร ื่อง มอบหมายและมอบ
อ านาจในการปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมการพัฒนา
ชุมชน ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 ข้อ 16.6 และค าส่ัง
กรมฯ ท่ี 1496/2564  ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 
มอบหมายและมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทน
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้อ 16.6 
     1.1.5) ใบขออนุญาตใชร้ถส่วนกลาง (แบบ 3) พบว่า
มีจ านวน 3 ฉบับ ท่ี ผู้มีอ านาจอนุญาต ให้ใชร้ถหลังวันท่ี
น ารถส่วนกลางไปใช ้ซึง่เป็นการน ารถส่วนกลางไปใชก่้อน
การได้รบัอนุญาต 
 
 
 
 
1.2) การลงบันทึกการใชร้ถส่วนกลาง ตามแบบ 4 
     1.2.1) การบันทึกเลขไมล์ไม่ถูกต้อง 
     1.2.2) การค านวณในชอ่ง “รวมระยะทาง” ไม่ถูกต้อง 
ส่งผลให้การบันทึกระยะทางคลาดเคล่ือน รายละเอียด
ตามภาคผนวก 1 

- ในกรณีผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เป็นผู้ขอใช้รถส่วนกลางเอง การอนุญาตใช้รถเป็นอ านาจ
ของอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ดังน้ัน จึงต้องขออนุญาต
ใช้รถจากอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชนโดยในครัง้ต่อไปให้
ถือปฏิบัติตามค าส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี 153/2565 
เร ือ่ง มอบหมายและมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทน
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 
ข้อ 12.2 
 
 
 
-  ใ ห้ห น่ วยรับตรวจ ถือป ฏิ บั ติตาม ระ เ บียบส า นัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 13 อย่างเครง่ครดั และเพ่ือเป็นการควบคุม
การใชร้ถของส่วนราชการ ควรมีการก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการของแต่ละข้ันตอน ในการขออนุญาตให้ชดัเจน 
เ พ่ือใ ห้ เจ้าหน้า ท่ี ในสังกัดถือปฏิบัติ  และควรมีการ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของการอนุญาตใช้รถ
ส่วนกลางทุกครัง้ 
- ให้หน่วยรบัตรวจด าเนินการตรวจสอบ การบันทึกการใช้
รถส่วนกลาง  แบบ 4 และปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และใน
การใช้รถครัง้ต่อไปให้บันทึกพรอ้มท้ังตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจรงิ และจดัเก็บแบบ 4 ไว้ประจ ารถ
แต่ละคัน 

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดย เคร่งครัด  และ ปัจ จุ บันไ ด้ด า เ นินการตาม
ข้อเสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 
 
 
 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการแก้ไข ท้ังน้ีได้ก าชบัเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเครง่ครดั 
 

      1.2.3) การบันทึกชือ่ผู้ใชร้ถและพนักงานขับรถหลาย
รายการบันทึกเป็นลายมือชือ่ ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ

- การบันทึกชื่อผู้ใช้รถ และพนักงานขับรถในแบบ 4 ควร
บันทึกด้วยตัวบรรจง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการ
ควบคุมการใชร้ถราชการของหน่วยงาน 

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วท้ังน้ีได้ก าชบัเจา้หน้าท่ี
ผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเครง่ครดั 
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การควบคุมการใชร้ถว่าผู้ท่ีใชร้ถ และหรอืพนักงานขับรถ
ดังกล่าว เป็นผู้ท่ีได้รบัอนุญาตจากผู้มีอ านาจหรอืไม่ 
1.3) ความถูกต้องตรงกันของการขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง/ใบขออนุญาต ตามแบบ 3 และบันทึกการใช้
รถส่วนกลาง ตามแบบ 4 
     1.3.1) มีการบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ 4 
แต่ไม่พบการขออนุญาตใชร้ถส่วนกลางตามแบบ 3 ของ
รถส่วนกลางท้ัง 3 คัน รวมท้ังส้ิน 7 รายการ ซึง่เป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 ส่งผล
ต่อการควบคุมการใช้รถราชการว่ามีการน ารถไปใช้ก่อน
การได้รบัอนุญาตจากผู้มีอ านาจหรอืไม่  
     1.3.2) การบันทึกชื่อผู้ใชร้ถ และหรอืพนักงานขับรถ
ในแบบ 4 ไม่ตรงกับผู้ท่ีได้รบัอนุญาตในแบบ 3 ซึง่ส่งผล
ต่อการตรวจสอบ/สอบทานการควบคุมการใช้รถท่ีไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ และอาจเป็นการใชร้ถโดยไม่ได้
รบัอนุญาต 
     1.3.3) รายละเอียดการขออนุญาตในแบบ 3 และ
บันทึกการใชร้ถในแบบ 4 ไม่ตรงกัน 

 
- ให้หน่วยรบัตรวจด าเนินการตรวจสอบรายการ ตามข้อ 
(1) ถึง (4) และปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจรงิ 
และในการใช้รถครัง้ต่อไปให้บันทึกพรอ้มท้ังตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจรงิ   
- หัวหน้าหน่วยรบัตรวจ ควรก าชับ และก ากับ ดูแลให้
เ จ้ าห น้ า ท่ี ใ น สั ง กัด  ถือป ฏิ บั ติตามระ เ บียบส า นัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการใช้รถ          
ในแต่ละครัง้ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจรงิ 

 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้วตามข้อเสนอแนะ ท้ังน้ี
ได้ก าชบัเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน รบัทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 

      1.3.4) ข้อสังเกตเก่ียวกับระยะทาง จากการบันทึก
การใชร้ถส่วนกลางตามแบบ 4 พบว่าการใชร้ถเดินทางไป
สถานท่ีเดียวกันแต่การบันทึกรวมระยะทางไป-กลับ 
แตกต่างกัน เช่น เดินทางไปสภาสตรแีห่งชาติฯ ระบุ
ระยะทาง 16 กม. , 39 กม. เดินทางไปกรมบัญชีกลาง 
ระบุ 35 กม. , 38 กม. , 40 กม. , 46 กม. , 54 กม. , 59 
กม. เดินทางไปบรษัิทสยามนิสสัน เซลล์ ระบุระยะทาง 
21 กม. , 24 กม. 41 กม. การเดินทางไปศูนย์ราชการ

 
 
 
 
 
 
 
 

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ ท้ังน้ีได้
ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
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จังหวัดนนทบุร ีระบุระยะทาง 8 กม. , 18 กม. 23 กม. 
เป็นต้น จงึมีข้อสังเกตว่าการบันทึกระยะทางดังกล่าวอาจ
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 
1.4) การบันทึกข้อมูลแสดงรายการซอ่มบ ารุง ตามแบบ 6  
     1.4.1) หน่วยรบัตรวจบันทึกประวัติการซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถส่วนกลาง (ในห้วงเวลาท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบ) รวมท้ัง ส้ินจ านวน 3 ครั้ง  โดยเป็นการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮฐ 
2341 กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ครัง้ และรถส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน 6 กย 7421 กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ครัง้  
     1.4.2) หน่วยรบัตรวจบันทึกประวัติการซ่อมแซม
บ า รุงรักษารถส่วนกลางในแบบ “ประวั ติการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์ สิน” ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแสดง
รายละเอียดการซอ่มบ ารุง (แบบ 6) 
 

 
 
 
 
- ให้หน่วยรบัตรวจด าเนินการตรวจสอบการบันทึกรายการ
ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 6 กย 7421 
กรุงเทพมหานคร และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจรงิ 
 
 
 
- ให้หน่วยรบัตรวจจัดท าสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถ
แต่ละคันให้เป็นไปตามแบบ 6 ท่ีก าหนดท้ายระเบียบฯ 
และเม่ือมีการซอ่มบ ารุงครัง้ต่อไปให้เจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ
ด าเนินการบันทึกรายการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้ว 
ท้ังน้ีได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเครง่ครดั 
 
 
 
- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้ว 
ท้ังน้ีได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเครง่ครดั 
 

2) ประเด็นการควบคุมการใชน้้ามันเชือ้เพลิง 
 จากการตรวจสอบเอกสาร และสอบถามเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

ของหน่วยรบัตรวจ พบว่า หน่วยรบัตรวจใช้บัตรเติม
น้ามันรถราชการ (Fleet Card) ส าหรบัส่วนกลางจ านวน 
3 คัน โดยบรษัิทผู้จ าหน่ายน้ามัน คือ บรษัิท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน เป็นสถาบัน
ผู้ออกบัตรเติมน้ามันดังกล่าว โดยขอใช้วงเงนิเฉล่ียรวม
เดือนละ 10,000 บาท  
 

- ในการจดัท าทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ 
ให้หน่วยรบัตรวจด าเนินการปรบัปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และในครัง้ถัดไปให้บันทึกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  
ทุกรายการ   
 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยรบัตรวจด าเนินการ
ส ารวจและก าหนดเกณฑ์ การใช้ส้ินเปลืองน้ามันเชือ้เพลิง
ของรถส่วนกลางทุกคัน ตามระเบียบฯ ข้อ 10 เพ่ือเป็น
หลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง การประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละ

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรบัผิดชอบงาน ทราบ และได้
ด าเนินการให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้ว 
ท้ังน้ีได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเครง่ครดั 
 



28 
 

ปีงบประมาณ และการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ตรวจสอบ 
- หัวหน้าหน่วยรบัตรวจ ควรก าชับ และก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม   

3) สอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการควบคุมการใชร้ถราชการ ว่าเพียงพอ เหมาะสม และมีการน าไปปฏิบัติจรงิ 
 - จากการสอบทานเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการใช้รถ

ราชการ (รถส่วนกลาง) และการสอบถามจากเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง พบว่า หน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายใน
เก่ียวกับการควบคุมการใช้รถส่วนกลางท่ีเพียงพอ 
เหมาะสมในระดับหน่ึง กล่าวคือ มีการมอบหมายหน้าท่ี
รบัผิดชอบในการด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ มีการ
จัดท าเอกสาร ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบัน มีการอนุญาตใช้รถ
ส่วนกลางโดยผู้มีอ านาจ มีการบันทึกรายการท่ีเก่ียวข้อง
ในแบบฟอรม์ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ดี พบว่า ยังมีการปฏิบัติ
ท่ีไม่ครบถ้วน เช่น ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ามันรถ
ราชการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์/ระบุไม่ครบทุกชอ่ง 
ใบขออนุญาตใช้รถราชการ รายการไม่ครบตามแบบ 3              
ท่ีก าหนดท้ายระเบียบฯ และการบันทึกข้อมูลมีความ
คลาดเคล่ือน อาทิ ชือ่ผู้ขอใชร้ถ/พนักงานขับรถ ในแบบ 3 
กับรถในแบบ 4 ไม่ตรงกัน การค านวณระยะทางการใชผิ้ด 
เป็นต้น 

- หัวหน้าหน่วยรบัตรวจ ควรก าชับ และก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
เก่ียวกับการใช้รถราชการท่ีก าหนด มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน จาก
เจ้าห น้า ท่ี ผู้ ร ับ ผิดชอบ รวมถึง มีการสอบทานจาก
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปก่อนเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในการใช้รถ
ราชการท่ีหน่วยงานก าหนดได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธผิล 
ประสิทธภิาพ การใช้รถราชการของหน่วยรบัตรวจเป็นไป
ตามระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงใชเ้พ่ือ
กิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรอืเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ  
 

- ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ี ผู้ ท่ีร ับผิดชอบงาน ทราบ ท้ัง น้ี 
ได้ก าชบัเจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเครง่ครดั 
 

 
 
 



   ๕.5 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญา
ค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี

 ๑. เร ือ่งเดิม 
     1 .1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ มีหนังสือ ท่ี  มท 0416.4/ว 0427 ลงวัน ท่ี  

20 กุมภาพันธ ์2562 เร ือ่ง ขอส่งแผนการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดมูลค่าหน้ีค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรด้ีวยการบรหิารจัดการ 
หน้ีค้างช าระของสัญญากู้เงนิต้ังแต่ปี 2556 – 2559 และปี 2560 – 2561 รวมท้ังเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดหน้ี
ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามสัญญากู้เงนิต้ังแต่ปีบัญชี 2562 จึงได้ส่งแผนการลดมูลค่า 
หน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2562 และมาตรการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตีามสัญญาปี 2556 – 2559 และปี 2560 – 2561  

     1 .2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ มีหนังสือ ท่ี  มท 0416.4/ว 2185 ลงวัน ท่ี  
24 กันยายน 2563 เร ือ่ง แผนการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2562 
โดยคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
เห็นชอบให้น าความในข้อ 4 และข้อ 9 ของมาตรการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ตามสัญญาปี 2556 – 2559 และปี 2560 – 2561 มาบังคับใชใ้นการบรหิารจดัการหน้ีในปีบัญชี 2563 
เป็นต้นไป และส่งตัวอย่างหนังสือขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละตัวอย่าง
หนังสือยินยอมชดใชห้น้ี เพ่ือให้จงัหวัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

๒. ข้อเท็จจรงิ 
                  2.1 มาตรการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามสัญญา
ปี 2556 – 2559 และปี 2560 – 2561 ไม่สามารถน ามาบังคับใชกั้บลูกหน้ีในสัญญากู้ยมืเงนิกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรท่ีีเกิดข้ึนต้ังแต่ปีบัญชี 2560 จนถึงปัจจุบันได้ เน่ืองจากสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต้ังแต่ปีบัญช ี2560 เป็นกรณีท่ีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีวมตัวกันต้ังแต่สามคนข้ึนไป มายื่นกู้ยืมเงนิ
โดยทุกคนมีฐานะเป็นลูกหน้ีรว่ม ไม่มีผู้ค้าประกัน ท้ังน้ี ปรากฏว่าบางกลุ่มได้รบัเงนิไปแล้วไม่ด าเนินการ 
ตามโครงการแต่น าเงนิมาแบ่งกัน และลูกหน้ีรว่มบางรายประสงค์จะช าระหน้ีเฉพาะในส่วนของตนแต่กลับ 
ไม่สามารถช าระหน้ีได้เน่ืองจากยังไม่มีมาตรการรองรบั เป็นเหตุให้กองทุนฯเสียโอกาสในการได้รบัช าระหน้ี 
และลูกหน้ีเสียประโยชน์ 

  2.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จดัท ารา่งประกาศคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคล 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยมีรายละเอียด ดังน้ี (เอกสารแนบ)   

          2.2.1 การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ให้ใชบั้งคับกับผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงนิ 
   2.2.2 การปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ใชบั้งคับกับลูกหน้ี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึง่ท าสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่ม 
         2.2.3 การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้กู้ และผู้ค้าประกันทุกคนในสัญญา 
   2.2.4 การขอปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึ่งได้ท าสัญญา
กู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่มต้องได้รบัความยินยอมจากลูกหน้ีในสัญญาทุกคน 
 
 

/2.2.5 ผู้ค้าประกัน...
กฎหมาย... 
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  2.2.5 ผู้ค้าประกันส าหรบัสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีมิได้ 
ขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และผู้กู้รว่มตามสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่มท่ีมิได้ 
ขอปลดหน้ีรายบุคคล ต้องยินยอมช าระหน้ีต้นเงนิ ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียผิดนัด และเบี้ยปรบั (ถ้ามี)  
ท่ียังคงเหลือรว่มกัน จนครบถ้วนเต็มจ านวน 
   2.2.6 ให้ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา 
ค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืขอปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี            
ยื่นค าขอ ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในพ้ืนท่ีท่ีลูกหน้ีท าสัญญา เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง 
และติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่ง 
ให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดพิจารณาอนุมัติ  

          ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส านักงาน 
เลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เพ่ือให้คณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ 

 2.2.7 เม่ือคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 2.2.6 แล้ว             
ให้จงัหวัด/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รายงานผล
การพิจารณาและผลการด าเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ทั้งน้ี ตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 

                                   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 
  เห็นควรมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

เร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. .... 
มติท่ีประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................……………………………………… 
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ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

เร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคล 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 
  ตามท่ี คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีมติเห็นชอบแผนการลดมูลค่าหน้ี
ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญช ี2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดมูลค่าหน้ีค้างช าระของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรขีองสัญญากู้ยืมเงนิต้ังแต่ปีบัญชี 2556 – 2559 และปีบัญชี 2560 – 2561 และกรมการ
พัฒนาชุมชนได้ มีหนังสือ ท่ี  มท 0416.4/ว 2185 ลงวันท่ี  24 กันยายน 2563 เร ื่อง แผนการลด 
มูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุม 
ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้น าความในข้อ 4 และข้อ 9 ของมาตรการลดมูลค่า 
หน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามสัญญาปี 2556 – 2559 และปี 2560 - 2561 มาบังคับใช้ใน 
การบรหิารจดัการหน้ีในปีบัญช ี2563 เป็นต้นไป โดยในกรณีหน้ีค้างช าระตามสัญญาปี 2556 หากปรากฏ
ข้อเท็จจรงิว่าภายหลังท่ีกลุ่มได้รบัเงนิไปแล้วไม่ด าเนินการตามโครงการแต่น าเงนิไปแบ่งกัน และมีลูกหน้ี 
บางรายตามสัญญาได้ขอช าระหน้ีเงนิต้น ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรบั (ถ้ามี)  
ในส่วนของตนท่ีต้องช าระจนครบถ้วน ให้เสนอเร ือ่งดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดับจงัหวัด หรอืคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี เพ่ือมีมติปลดหน้ีกับลูกหน้ีรายน้ัน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถใชใ้นการบรหิารจดัการหน้ีเฉพาะใน
ส่วนของหน้ีค้างช าระกองทุนเดิมต้ังแต่ปีบัญช ี2556 - 2559 เท่าน้ัน ไม่สามารถน ามาใช้บรหิารจัดการหน้ี
เฉพาะในส่วนของหน้ีค้างช าระกองทุนใหม่ต้ังแต่ปีบัญช ี2560 จนถึงปัจจุบันได้ ดังน้ัน คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจงึเห็นควรก าหนดมาตรการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนส าหรบัสัญญากู้ยืมท่ีมี
ลักษณะลูกหน้ีรว่มเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีได้ช าระหน้ีง่ายข้ึนและกองทุนมีโอกาสได้รบัการช าระหน้ี
มากข้ึนอันเป็นการรกัษาประโยชน์ของทางราชการ 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วย 
การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (1) (๔) และมติคณะกรรมการบรหิารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุมครัง้ท่ี ......................พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จงึประกาศ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ  1  ประกาศน้ีเรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและการปลดหน้ีรายบุคคล
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี 

  ข้อ  2  ประกาศน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป 
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  ข้อ  3  การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ใช้
บังคับกับผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงนิ 

 ข้อ  4  การปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ใช้บังคับกับลูกหน้ีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีซึง่ท าสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่ม 

 ข้อ  5  การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้กู้ และผู้ค้าประกันทุกคนในสัญญา 

 ข้อ  6  การขอปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึ่งได้ท าสัญญากู้ยืมเงนิ 
ในลักษณะลูกหน้ีรว่มต้องได้รบัความยินยอมจากลูกหน้ีในสัญญาทุกคน 

 ข้อ  7  ผู้ค้าประกันส าหรบัสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ีมิได้ขอยกเลิก
สัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และผู้กู้รว่มตามสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่ม ท่ีมิได้ขอปลดหน้ี
รายบุคคล ต้องยินยอมช าระหน้ีต้นเงนิ ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรับ (ถ้ามี) 
ท่ียังคงเหลือรว่มกัน จนครบถ้วนเต็มจ านวน 

 ข้อ  8  ให้ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีประสงค์จะขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืขอปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ียื ่นค าขอ 
ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในพ้ืนท่ีท่ีลูกหน้ีท าสัญญา เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดพิจารณาอนุมัติ  

     ลูกห น้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี รุงเทพมหานครให้ยื่น  ณ  ส านักงานเลขา 
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เพ่ือให้คณะท างานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ   9   เม่ือคณะอนุกรรมการบรหิ ารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด /
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 8 แล้ว 
ให้จังหวัด/ส านักงานเลขาคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี รุงเทพมหานคร 
รายงานผลการพิจารณาและผลการด าเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ท้ังน้ี ตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 

ประกาศ ณ วันท่ี3   1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

   (นายสมคิด จนัทมฤก) 
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 

 
 



   ๕.6 การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 

๑. เร ือ่งเดิม 
    1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0417.2/2235 ลงวันท่ี 

25 มีนาคม 2565 เสนอเร ือ่ง ข้อหารอืกรณีการใช้อ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาหรอือัตรา
ดอกเบ้ียตามกฎหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น 

    1.2 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0208.5/84 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565 
เร ือ่ง แจง้ผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อหารอื โดยคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
คณะท่ี 1 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นข้อหารอืกรณีการใชอ้ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญา
หรอือัตราดอกเบ้ียตามกฎหมาย ในการประชุมครัง้ท่ี 6/2565 เม่ือวันพุธท่ี 20 เมษายน 2565 

๒. ข้อเท็จจรงิ 
    2.1. คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีความเห็น

เพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและมิให้เกิดประเด็นข้อโต้แย้งเร ือ่งหน้าท่ีและอ านาจ กรมการพัฒนาชุมชน
ควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ .ศ.2559  
เก่ียวกับหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
มีหน้าท่ีและอ านาจในการพิจารณาลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียดังกล่าว เช่นเดียวกับข้อ 24 ของระเบียบ 
กรมการจดัหางาน ว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้รบังานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ. 2559 และข้อ 20 ของข้อบังคับ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ใชแ้รงงาน ว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ใชแ้รงงาน พ.ศ. 2560 

     2.2. ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีมติ 
ให้กรมการพัฒนาชุมชนรบัความเห็นของคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป (เอกสารแนบ) 

                                   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 
 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้ส านักงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาด าเนินการทบทวน แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 แล้วน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพ่ือพิจารณาในคราวต่อไป 

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