
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 6/๒๕๖5 

วันจนัทรท่ี์ 27 มิถุนายน ๒๕๖5 เวลา 13.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
                         - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร ือ่ง รบัรองรายงานการประชุม  
                       - รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 5/๒๕๖5     
                            วันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5 ณ ห้องประชุม 5๐๐1 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน      
                            ศูนย์ราชการฯ ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรงุเทพฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร ือ่ง สืบเน่ืองจากการประชุม  
                         ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 วันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5 
                         ๓.2 รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

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

                          4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565      
                                  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

   4.3 รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์      
                                      วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 

        พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
  4.4 ขอความอนุเคราะห์ชะลอการช าระหน้ีและการด าเนินคดีของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา    
                                      หน้ีสินของเกษตรกร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  4.5 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุน 

         พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา 
                         5.1 การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
                               ครัง้ท่ี 12 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์  
                               วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน 
                               พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
     5.2 รา่งประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญา 
                               ค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
     5.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                               ว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
 5.4 รา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี๒๕๖6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 5.5 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร ือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
      - 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 6/๒๕๖5 

วันจนัทรท่ี์ 27 มิถุนายน ๒๕๖5 ณ ห้อง 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
……………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร ือ่งประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
                        - 
 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เร ื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                    
 ครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 เม่ือวันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5 

  ๑. เร ือ่งเดิม 
     คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๖5                
เม่ือวันจันทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา 13.๓๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน                      
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 
เป็นประธานการประชุมฯ 

  ๒. ข้อเท็จจรงิ 
     2.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ครั้ง ท่ี  5/๒๕๖5                                       
และจดัส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/4100 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖5 , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/4101  
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/4102 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 2009  
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖5, มท ๐๔๑๖.๒/ว 2009 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖5 และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 2009 ลงวันท่ี 2 
มิถุนายน ๒๕๖5 เรยีบรอ้ยแล้ว  
    2.2 นางมัลลิกา อัพภาสกิจ ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงนินอกงบประมาณ 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ขอแก้ไข (รา่ง) รายงานการประชุมฯ ดังน้ี  
           ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขออนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน และระเบียบวาระท่ี 5.6  
การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 มติท่ีประชุม 
ระบุว่า “ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ” และ “ด าเนินการทบทวน แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับฯ” ให้ฝ่ายเลขาฯ 
ควรระบุข้อเสนอแนะ และส่ิงท่ีต้องทบทวนแก้ไขไว้ในรายงานการประชุมด้วย เพ่ือจะได้มีความต่อเน่ือง 
ในการติดตามด้วย 
    2.3 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินการแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีรยีบรอ้ยแล้ว ดังน้ี (เอกสารแนบ) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขออนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน 
จากเดิม แก้ไขเป็น 

ประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาคกลาง (กพสภ.)  
ภาคกลางด าเนินการปรบัแก้ไขตารางการฝึกอบรม
โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค 
(กพสภ.) ภาคกลาง และแสดงผลงานการส่งเสรมิ 
ผ้าไทยท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง
ด าเนินการปรบัแก้ไขตารางการฝึกอบรมโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค 
(กพสภ.) ภาคกลาง ในกิจกรรมของวันท่ี 2 ช่วงเวลา 
13.00 - 16.00 น. การจัดนิทรรศการผ้าไทยสตรภีาคกลาง
ควรจัดในวันแรกของช่วงเช้าเพ่ือแสดงถึงผลงาน 
ของการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ินตามความเหมาะสม 

  

 

 /ระเบียบวาระท่ี... 



- 2 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 
จากเดิม แก้ไขเป็น 

มติ ท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย 
ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาด าเนินการ
ทบทวน แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ตามความเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาในคราวต่อไป 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย 
ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาด าเนินการ
ทบทวนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 เก่ียวกับหน้าท่ี
และอ านาจของคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเชน่เดียวกับข้อ 24 ของระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ร ับงาน 
ไปท าท่ีบ้าน พ.ศ. 2559 และข้อ 20 ของข้อบังคับ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน ว่าด้วย
การบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2560  
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และน าเสนอ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพ่ือพิจารณาในคราวต่อไป 

 ๓. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม   
                         เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี 
ครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 เม่ือวันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5    

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



(รา่ง) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 
วันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5  

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

ผู้มาประชุม  
1. นายสมคิด จนัทมฤก   อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน              ประธานกรรมการ 
2. นายวฑูิรย์ นวลนุกูล   รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
3. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
4. นางสาวรชัดาภรณ์ วัฒนา                  ผู้แทนส านักงบประมาณ                                                 กรรมการ 
5. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร                กรรมการ 
6. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                    กรรมการ 
7. นางสุนีย์ บุตรเนียร  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน           กรรมการ 
8. นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รกัษาการในต าแหน่ง  กรรมการ  
   ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี        และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

- 

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. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
12. นางสาวเหมวดี ซุน่ส้ัน  นักวเิคราะห์งบประมาณ   
13. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางสาววันวสิา กาญจนะสมบัติ  นักวชิาการพัฒนาชุมชน 

เร ิม่ประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม นายสมคิด จนัทมฤก อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านท่ีเข้ารว่มประชุมในครัง้น้ี  
          ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

 

 
/ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                            1.1 โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสรา้งโอกาสด้านอาชีพ สรา้งสรรค์บทบาทสตร ี 
สู่ความเข้มแข็งในชุมชน 
        ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี าหนดจัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
สรา้งโอกาสด้านอาชีพ สรา้งสรรค์บทบาทสตร ีสู่ความเข้มแข็งในชุมชน ระหว่างวันท่ี 9 – 11 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
1) กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 800 คน ประกอบด้วย พัฒนาการจงัหวัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับจงัหวัด, คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจงัหวัด/ต าบล/เทศบาล/เขต และกรุงเทพมหานคร, กลุ่มอาชพีท่ีได้รบัเงนิสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
และนักวชิาการพัฒนาชุมชนท่ีได้รบัมอบหมาย 2) แขกผู้มีเกียรติ จ านวน 77 คน (ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจงัหวัด 76 
จงัหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร) และ 3) เจา้หน้าท่ีโครงการ จ านวน 31 คน 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี                    
 ครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 
 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีได้จัดท ารา่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 และจัดส่งรา่งรายงาน 
การประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี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 
มติท่ีประชุม  ร ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีครั้งท่ี 4/๒๕๖5  
เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 

 

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

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์ 
 
 
 
 
 

/ล าดับ... 
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     2. ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายของจังหวัด
นครนายกและจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีผล
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน เพราะอาจจะ 
มีผลกระทบกับตัวชี้วัดท่ี  6.1 (2) ร ้อยละ 
การใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2565 

สกส. ได้สอบถามถึงปัญหา
อุปสรรคในการเ บิกจ่าย
งบประมาณ ของจงัหวัดดังน้ี       
- 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  

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 

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 

 

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 

/ล าดับ... 
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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 

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 
ให้ไปในทิศทางเดียวกันไม่ควรขัดแย้งกัน 
ท้ังจุดแข็ง และจุดอ่อน 

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

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์

มติท่ีประชุม  รบัทราบ  

      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 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  

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 

/3.2.3 ยอดคงเหลือ... 
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  3.2.3 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 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
             3.2.4 การบรหิารจดัการหน้ีกองทุนเดิม (พ.ศ. 2556 - 2559) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
โดยกรมการพัฒนาชมุชนหลังควบรวมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมีลูกหน้ียกมา 
จ านวน 3,331,586,349.59 บาท ช าระคืนแล้ว จ านวน 2,330,357,938.54 บาท คงเหลือลูกหน้ีกองทุนเดิม 
จ านวน 1,001,228,411.05 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 629,252,427.96 บาท และหน้ีเกินก าหนดช าระ 
จ านวน 371,975,983.09 บาท (ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 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  

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 

                         3.2.5 ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี               
(ข้อมูล ณ วันที ่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 -ตรัง หนองบัวล าภู อุทัยธานี ชัยภูมิ 
สิงห์บุร ีตาก ราชบุร ีเชยีงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุร ี
น่ า น  ส มุท รส าคร  ลพ บุ ร  ี สุ ร นิ ท ร์  อุ ต ร ดิต ถ์  
มหาสารคาม สระแก้ว บุรรีมัย์  

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) 
 
 
 

/รอ้ยละ... 
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รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

 
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    

     3.๒.6 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 

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

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 

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

มติท่ีประชุม  รบัทราบ  

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 าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นเงนิ 
1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรยีบรอ้ยแล้ว  
      4.1.2 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 
 
 
 

 
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
หนี้เกินก าหนด
ช าระของ
ลูกหนี้
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 

/รายการ... 
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รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 142,343,156.21 159,152,343.79 47.21 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  111,771,582.00 31,228,418.00 78.16 
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 473,815,701.00 126,184,299.00 78.97 

รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 727,930,439.21 316,565,060.79 69.69 
 4.1.3 จงัหวัดที่มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรก และ ๑๐ อันดับท้าย 
ข้อมูล ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2565 
         4.1.3.1 จงัหวัดทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับแรก รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับที ่ จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๑ สมุทรสาคร 10,113,870.00 9,856,088.00 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 

   4.1.3.2 จงัหวัดทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับทา้ย รายละเอียดดังน้ี 
ล าดับที ่ 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 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

 

 
/4.2 รายงาน... 
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                           4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 
(ฉบับสมบูรณ์) 
   เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี                                  
       กรมการพัฒนาชุมชน ได้จดัท 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 ตัวชีว้ดั 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) 
                                 คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ได้เห็นชอบคะแนนผลการประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 เรยีบรอ้ยแล้ว และได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานและข้อสังเกต
ในการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564 (ฉบับสมบูรณ์) เพ่ือให้ทุนหมุนเวยีนน าเสนอ
คณะกรรมการ และผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีผลคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.6034 คะแนน  
แต่เน่ืองจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลและการน าส่ง
รายงานของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบบรหิาร จดัการเงนินอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management System : 
NBMS) ได้ครบถ้วนและภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจึงถูกปรบัลดคะแนน 0.3600 คะแนน จากผลคะแนนเฉล่ีย 
ดังน้ัน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีงึมีผลคะแนนเฉล่ีย ประจ าปีบัญช ี2564 เท่ากับ 4.2434 คะแนน ซึง่เกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนประเมินผลทุกด้านเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ระดับ 
3.0000 คะแนน ข้ึนไป) จงึมีผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

/ด้านท่ี 4... 
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ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี   
  เพ่ือท่ีจะไม่ให้ถูกปรบัลดคะแนน 0.3600 การด าเนินงานครัง้ต่อไปให้ส่งข้อมูลให้กรมบัญชกีลาง 
ให้ทันตามในระยะเวลาท่ีก าหนด  
มติท่ีประชุม รบัทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการตามข้อเสนอ   

           4.3 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน  
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวยีน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญช ี2565 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่
วันท่ี 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) 
 
 
 
 

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

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

/สรุปผล... 
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              สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี2565 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 

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 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 5 
(99.05) 

5 
 

           (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                        ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 1 
(69.30) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเงนิและการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ  
                    อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

 คะแนนเฉล่ีย 2.0200 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

/4.4 รายงาน... 
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   4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน 
เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2565 ส้ินไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 
    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
      ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนประจ าปีบัญชี 2565 
ตัวชีว้ัดรว่มด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 
บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน โดยมีเกณฑ์ประเมินผลการติดตามระบบการบรหิารจัดการท่ีส าคัญ 
และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนประเด็นย่อย คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ
ของทุนหมุนเวยีนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท้ังส้ิน 5 ด้าน เป็นรายไตรมาส ดังน้ี 
    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 มีองค์กรท่ีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,036 องค์กร ยอดรวมไตรมาส 1 - 2 จ านวน 2,493 องค์กร  
                                               2. ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมายปี 2565 ไตรมาส 2 เพ่ิมข้ึนจ านวน 
290,947 คน ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 2 มีจ านวน 368,734 คน คิดเป็นรอ้ยละ 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 ี     
            - การบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยการประชุมติดตามผล
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS) หรอืผ่านระบบ
วดิีทัศน์ทางไกล (Video Conference)) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าทุกเดือน 
                                        4) ด้านระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ ประกอบด้วย  
                                            - การพัฒนาระบบรายงานลูกหน้ีของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ส าหรบั
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหน้ีต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 
      - รายงานสารสนเทศสรุปข้อมูลการช าระคืนผ่าน BILL PAYMENT ระหว่าง 
เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 จ านวน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารกรุงไทย จ านวน 261,275,660.61 บาท 
 
 /5) ด้าน... 
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                                        5) ด้านระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
                                             - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบรหิารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              
    ภาพรวมการประ เ มินผลการด า เ นินง าน ทุนหมุนเว ยีน ประจ าปี บัญชี  2565                            
จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ณ ส้ินไตรมาส 2 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 1.3900 คะแนน 
มติท่ีประชุม รบัทราบ  

                            4.5 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 2,721 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 249,135,681.07 บาท (สองรอ้ยส่ีสิบเก้าล้าน
หน่ึงแสนสามหม่ืนห้าพันหกรอ้ยแปดสิบเอ็ดบาทเจด็สตางค์) 

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 
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 

              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 10 พฤษภาคม 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 2,721 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
จ านวน 249,135,681.07 บาท โดยได้รับการปรับโครงสร้างหน้ีแล้ว 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 โครงการท่ีผิดนัดช าระหน้ีหลังได้รบัอนุมัติ จ านวน 
1,087 โครงการ เป็นเงนิ 110,984,234.74 บาท ได้รบัช าระคืนเงนิเป็นรายงวดแล้วท้ังส้ิน จ านวน 1,394 โครงการ 
เป็นเงนิ 18,586,924.87 บาท รายละเอียดดังน้ี 

/โครงการ... 
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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 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

      4.6 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเรยีกให้เจา้หน้าท่ีผู้กระท าละเมิดชดใชค่้าสินไหมทดแทน 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
       4.6.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้หารอืแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินงานกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีกรณีกรรมการกองทุนพัฒาบทบาทสตรตี าบล ทุจรติยักยอกหรอืฉ้อโกงเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ซึ่งจังหวัดได้ด าเนินคดีอาญากับผู้ท่ีกระท าความผิดโดยได้มีการเรยีกรอ้งให้ผู้กระท าความผิดชดใช้เฉพาะในส่วน 
ของจ านวนเงนิท่ีมีการทุจติ แต่มิได้เรยีกรอ้งในส่วนของดอกเบ้ียอันเกิดจากการกระท าทุจรติไปยังกระทรวงมหาดไทย 
ในประเด็นว่า กรณีดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าละเมิด กรมการพัฒนาชุมชนสามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียผิด
นัดน้ันได้หรอืไม่ หากไม่สามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียผิดนัดได้ โดยท่ีจังหวัดไม่ได้คิดดอกเบ้ียผิดนัดอันเกิดจากการ
กระท าละเมิด และได้มีการถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป  
       4.6.2 กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  
คณะท่ี 1 ได้มีความเห็นเก่ียวกับข้อหารอืดังกล่าวข้างต้น แยกได้เป็น 2 ประเด็น ดังน้ี  

       5.6.2.1 ประเด็นแรก กรณีดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าผิดละเมิด กรมการพัฒนา
ชุมชน สามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียผิดนัดน้ัน ได้หรอืไม่ ซึง่ตามข้อเท็จจรงิปรากฏว่า กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต าบล ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดให้ไปด าเนินการทางธุรกรรมเก่ียวกับ
กองทุนฯ แต่ได้ทุจรติเอาเงนิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีปเป็นของตน การกระท าดังกล่าวจึงเป็นกรณีท่ี
เจา้หน้าท่ีของรฐักระท าละเมิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐั ท่ีจะต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ดังน้ัน กรมการพัฒนาชุมชนหน่วยงานในฐานะ
เจา้ของกองทุนฯจงึไม่อาจพิจารณางดดอกเบ้ียให้แก่ผู้กระท าละเมิดได้ 

       5.6.2.2 ประเด็นท่ีสอง หากไม่สามารถลดหรอืงดดอกเบ้ียได้ โดยท่ีคดีท่ีจงัหวัดไม่ได้คิด
ดอกเบ้ียผิดนัดอันเกิดจากการกระท าละเมิด (ยักยอกหรอืฉ้อโกง) และได้มีการถอนฟ้องคดีอาญาไปจากศาลแล้ว 
กรมการพัฒนาชุมชน จะต้องด าเนินการอย่างไร น้ัน กรมการพัฒนาชุมชนย่อมมีสิทธติามกฎหมายท่ีจะคิดดอกเบ้ีย
ได้จากต้นเงนิค่าสินไหมทดแทนน้ันได้ การท่ีกรมการพัฒนาชุมชนจะเรยีกให้เจา้หน้าท่ีผู้กระท าละเมิดช าระดอกเบ้ีย
จงึไม่เป็นการด าเนินการเกินขอบเขตแต่อย่างใด 

 4.6.3 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีหนังสือ ท่ี มท 0417.2/ว 1552 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
เร ื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการเรยีกให้เจ้าหน้า ท่ี ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
เพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกับการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรบั
ผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรบั
ผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงการคลัง เร ือ่งความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีท่ีไม่
ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0418.7/ว 105 ลง
วันท่ี 24 ตุลาคม 2545 เร ือ่ง การก าหนดอัตราดอกเบ้ียกรณีเบิกจา่ยไม่ถูกต้อง และตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 1 โดยให้จังหวัดด าเนินการตรวจสอบกรณีกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตี าบลกระท าการทุจรติ/ยักยอก/ฉ้อโกงเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่า ปัจจุบันได้รบัการชดใช้
เงนิพรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดจากกรรมการผู้กระท าละเมิดแล้วหรอืไม่ หากยังไม่ได้รบัชดใชห้รอืได้รบัชดใช้แล้วแต่ไม่
ครบถ้วน ไม่ว่าจังหวัดได้มีการรอ้งทุกข์ด าเนินคดีอาญากับกรรมการผู้กระท าละเมิดดังกล่าวแล้วหรอืไม่  หรอือยู่
ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการหรอืของศาลก็ตามให้ด าเนินการ ดังน้ี  

/4.6.3.1 เม่ือเกิด... 
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       4.6.3.1 เม่ือเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐั ให้เจา้หน้าท่ีพัฒนาชุมชนท่ีเก่ียวข้อง
แจง้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชกัชา้ และให้มีการรายงานตามล าดับชัน้จนถึงผู้วา่ราชการจงัหวัดในฐานะผู้รบัมอบอ านาจ
จากอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน  หรอืพัฒนาการจงัหวัดในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจงัหวัดมอบอ านาจต่อให้พัฒนาการจงัหวัด 

       4.6.3.2 เม่ือผู้รบัมอบอ านาจพิจารณารายงานแล้วมีเหตุอันควรเชือ่ว่าความเสียหาย 
เกิดจากการกระท าของเจา้หน้าท่ี ให้ผู้รบัมอบอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิดข้ึน
คณะข้ึนไม่เกินห้าคน โดยไม่ชกัชา้ อย่างชา้ไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่รูห้รอืทราบความเสียหายและให้รบีด าเนินการ
สอบข้อเท็จจรงิให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ อย่างชา้ไม่ควรเกิน 60 วัน นับแต่วันท่ีแต่งต้ัง หากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯอาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลา 
ได้อีก ครัง้ละไม่เกิน 30 วัน โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นในการขยายระยะเวลา แล้วรายงานการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งต้ัง 

        4.6.3.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท้จจรงิและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง  
รบัฟังพยานบุคคล หรอืพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรอืสถานท่ี โดยในการสอบสวนคณะกรรมการ 
ต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องหรอืผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจรงิและโต้แย้งแสดงเอกสารหลักฐานของตน 
อย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

        4.6.3.4 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิและรวบรวมพยานหลักฐานเสรจ็แล้ว  
ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งต้ัง โดยความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิดน้ัน  
ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายท่ีแจ้งชัดเป็นอย่างน้อยประกอบความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  
ในการพิจารณาด้วย ถ้าผู้แต่งต้ังขอให้ทบทวนหรอืสอบสวนเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการรบีด าเนินการให้เสรจ็ส้ินภายในเวลา
ท่ีผู้แต่งต้ังก าหนด 

        4.6.3.5 เม่ือผู้แต่งต้ังได้รบัผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วนิิจฉัยส่ังการ 
ว่ามีผู้รบัผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนหรอืไม่ เป็นจ านวนเท่าใด ในกรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต าบลต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้แต่งต้ังส่งส านวนภายใน 7 วัน  
นับแต่วันท่ีมีค าวนิิจฉัยส่ังการเพ่ือให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ และในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 
ให้ผู้แต่งต้ังส่ังการให้ตระเตรยีมเร ือ่งให้พรอ้มส าหรบัการออกค าส้ังให้เจา้หน้าท่ีช าระค่าสินไหมทดแทน หรอืการด าเนินการ
ฟ้องคดีเพ่ือมิให้ขาดอายุความ โดยมีหลักเกณฑ์ในการส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังน้ื 

                 1) กรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่ต้องส่งส านวน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ผู้แต่งต้ังท าค าส่ังเรยีกให้ผู้กระท าละเมิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนพรอ้มดอกเบ้ียผิดนัด
นับแต่วันท่ีท าละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าช าระเสรจ็แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

                    2) กรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกินกว่า 1,000,000 บาท ให้ส่งส านวน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ และเม่ือผู้แต่งต้ังได้รบัผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลังแล้ว ให้มีค าส่ังตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง และแจง้ค าส่ังให้กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรผู้ีต้องรบัผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน หรอืผู้ท่ี
เก่ียวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากกระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ี 
ผู้แต่งต้ังวนิิจฉัยส่ังการ ก่อนอายุความดังกล่าวส้ินสุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน ให้ผู้แต่งต้ังมีค าส่ังเรยีกให้กรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตี าบลผู้ต้องรบัผิดชอบ ชดใชค่้าสินไหมทดแทนพรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดนับแต่วันท่ีท าละเมิดเป็นต้นไป
จนกว่าจะช าระเสรจ็แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

                 3) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า มีผู้ใดต้องรบัผิด
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนหรอืต่างไปจากส านวนท่ีผู้แต่งต้ังส่งให้ตรวจสอบ หากยังไม่เคยมีการสอบสวนผู้น้ันในฐานะ 
ผู้ต้องรบัผิดชอบมาก่อน ให้ผู้แต่งต้ังส่งเร ือ่งให้คณะกรรมการฯ ท าการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดของผู้น้ัน เพ่ือประกอบการ
วนิิจฉัยส่ังการ ถ้าผลของค าวนิิจฉัยของผู้แต่งต้ังต่างไปจากความคิดเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้แต่งต้ังรายงาน
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นอีกครัง้หน่ึง ในระหว่างรอฟังความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งต้ัง
ตระเตรยีมเร ือ่งไว้ส าหรบัการออกค าส่ังหรอืให้ส่ังการตามท่ีวนิิจฉัยส่ังการ หากไม่ได้รบัแจง้ผลการพิจารณาดังกล่าว 

/4.6.3.6 ในการ... 
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            4.6.3.6. ในการด าเนินการระหว่างท่ีผู้แต่งต้ังส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  
หรอืในระหว่างท่ีเกิดความเสียหายข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะรู ้ตัวผู้ต้องรับผิดและรูจ้ านวนความเสียหาย 
ท่ีชดใช้หรอืไม่ การด าเนินการเพ่ือเรยีกรอ้งให้ผู้ใดต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิดน้ันย่อมต้องบังคับ 
ตามอายุความการใชสิ้ทธเิรยีกรอ้งตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 ดังน้ี 
                      (ก) กรณีท่ีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีต้องรบัจากการกระท าละเมิด 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี การออกค าส่ังให้ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้มีก าหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันท่ีหน่วยงาน 
ของรฐัรูถึ้งการละเมิด และรูตั้วเจา้หน้าท่ีผู้พึงต้องชดใชค่้าสินไหมทดแทน 
                      (ข) กรณีท่ีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่ต้องรบัผิดตามท่ีผู้แต่งต้ังวนิิจฉัยส่ังการ และได้ส่งส านวนให้กระมรวงการคลังตรวจสอบ แต่กระทรวงการคลัง
เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต้องรบัผิด การออกค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้มีก าหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันท่ื   
ผู้แต่งต้ังมีค าส่ังตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
           อย่างไรก็ดี การออกค าส่ังให้เจา้หน้าท่ีผู้ต้องรบัผิดค่าสินไหมทดแทน จะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสรจ็ก่อนครบก าหนดอายุความ 10 ปี นับแต่วันท่ีกระท าละเมิด ในการด าเนินการหาผู้รบัผิดในทางละเมิด
กับเจา้หน้าท่ี จงัหวัดจงึต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความ 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
      4.7 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อหารอืกรณีการใช้อ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ีย 
ตามสัญญาหรอือัตราดอกเบ้ียตามกฎหมาย 
                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
             4.7.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0417.2/2235 ลงวันท่ี 25 
มีนาคม 2565 เสนอเร ือ่ง ข้อหารอืกรณีการใช้อ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาหรอือัตราดอกเบ้ีย 
ตามกฎหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น น้ัน 
             4.7.2 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 

        4.7.2.1 ส านักกฎหมาย สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
จดัต้ังข้ึนตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจดัต้ังกองทุนเพ่ือเป็นแหล่งเงนิทุน 
ในการพัฒนาอาชพี สรา้งงาน สรา้งรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตร ีดูแลปัญหาและเยียวยาสตร ีการคุ้มค้มครอง
และพิทักษ์สิทธสิตร ีการสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตร ีและเพ่ือสนับสนุนโครงการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสตรทุีกระดับ โดยกองทุนดังกล่าวเป็นทุนหมุนเวยีนตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบรหิาร 
ทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้เรยีกเก็บ
หรอืไม่เรยีกเก็บดอกเบ้ียหรอืประโยชน์อ่ืนใดจากเงนิท่ีให้กู้ยืม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรซีึ่งเป็นผู้ให้กู้ยืมเงนิ 
ย่อมมีสิทธติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการท่ีจะเรยีกเก็บดอกเบ้ียกู้ยืมได้ ซึง่รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเง ื่อนไขการพิจารณาลดหรอืงดเบี้ยปรบั/ดอกเบ้ียผิดนัดตามสัญญากู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
               4.7.2.2 คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา 
ข้อหารอืแล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวยีนมีหน้าท่ีและอ านาจ “ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล                       
 

/การบรหิาร... 
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การบรหิารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน” ดังน้ัน เม่ือกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเป็นแหล่งเงนิทุนในการพัฒนาอาชีพ สรา้งงาน  
 ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตร ีและเพ่ือสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรทุีกระดับ ซึง่เป็นกองทุน
หมุนเวยีนตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร  ี จึง มีอ านาจในการก า กับดูแลการบรหิารจัดการ  และ ติดตามการด า เ นินงาน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในการพิจารณาลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาดังกล่าวได้ แต่การลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตาม
สัญญาดังกล่าว อาจกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน เหตุผลและความจ าเป็น ปัญหาในทางปฏิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินการดังกล่าว การไม่เลือกปฏิบัติ และผลกระทบประการอ่ืนท่ีจะได้รบัจากการด าเนินการ ตลอดจน
ผลกระทบต่อผู้กู้รายอ่ืนอันท่ีจะได้รบัการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน ส าหรบัในส่วนของการลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดเห็น
ควรก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาเหตุผลและความจ าเป็นประกอบ
ข้อเท็จจรงิของสมาชกิผู้กู้เป็นรายกรณี ๆ ไป  
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

      4.8 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิ 
รบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
   เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี   
                            4.8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 3/2565  
เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ระเบียบวาระท่ี 5.4 มาตรการ 
การโอนเงนิรับรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี 
มติท่ีประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีเร ื่อง มาตรการการโอนเงนิ 
รบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยท่ีประชุมมีมติ 
ให้ปรบัแก้ไขประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบ 
ในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ในข้อ 5 วรรคท้าย จากภายใน 15 วัน  
เป็นภายใน 30 วัน 
              4.8.2 อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ได้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   
               4.8.3 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.1/ว 1599 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565  
เร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ถึงจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดสุรนิทร์, กาฬสินธุ์, อุตรดิตถ์, เชียงราย และราชบุร  ีส่งส าเนาประกาศ 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

      4.9 แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญ 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
               4.9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 3/2565  
เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการพัฒนาชุมชน ระเบียบวาระท่ี 5.3 การต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ี สูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีมติ ท่ีประชุมเห็นชอบร่างค าส่ั ง 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
และการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยท่ีประชุมได้มีมติให้ปรบัแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  

/1) เพ่ิมข้อกฎหมาย... 
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            1) เพ่ิมข้อกฎหมาย ข้อ 9 (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพิจารณา 
หรอืปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย  
            2) แก้ไขชือ่เร ือ่ง จากเร ือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
และการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นเร ือ่ง แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
จะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
             4.9.2 อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ได้มึค าส่ังคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี 631/2565 เร ือ่ง แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาการต้ัง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีลงวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
และมอบหมายส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีจ้งคณะท างานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัด
จ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทีราบและด าเนินการจัดประชุมสรา้งความรูค้วามเข้าใจ และรว่มกัน
ก าหนดหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรต่ีอไป 
            4.9.3 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี 
และได้ก าหนดแผนการจัดประชุมสรา้งความรูค้วามเข้าใจ เพ่ือรว่มกันก าหนดหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
จะสูญและการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 
3001 ชัน้ 3 กรมการพัฒนาชุมชน 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ท่ี 11 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 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 จงัหวัด... 
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             5.1.3 จังหวัดเสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 11 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน  
10 จงัหวัด รวมท้ังส้ิน 38 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 4,124,782.39 บาท (ส่ีล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพันเจด็รอ้ย-
แปดสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดดังน้ี 
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  

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  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด จ านวน 10 จงัหวัด 
รวมท้ังส้ิน 38 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 4,124,782.39 บาท (ส่ีล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพันเจด็รอ้ยแปดสิบสองบาท-
สามสิบเก้าสตางค์) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัดได้ด าเนินการ 
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเครง่ครดั  

   5.2 การพิจารณาจดัสรรงบประมาณเงนิอุดหนุน และเงนิทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 

            5.2.1 กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจดัสรรงบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท โดยจัดสรรเป็นงบบรหิารเป็นจ านวนเงนิ 301,495,5๐๐.๐๐ บาท งบอุดหนุน  
จ านวนเงนิ 143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบทุนหมุนเวยีน จ านวนเงนิ 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดดังน้ี 

 
 
 /รายการ... 
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รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 

        5.2.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจง้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เรง่รดัด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีเงนิทุน
หมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และโอนคืนเงนิท่ีไม่สามารถ
เบิกจา่ยได้ตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
หากจังหวัดมีความประสงค์ต้องการขอรบัการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน และเงนิอุดหนุนเพ่ิมเติม ให้แจ้งกรมการ
พัฒนาชุมชนภายในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัดท่ีมีหน้ี
ค้างช าระภาพรวมของจงัหวัดไม่เกินรอ้ยละ ๑0 เป็นล าดับแรก 
                               5.2.3 มีจังหวัดโอนขายบิลงบประมาณเงนิอุดหนุนคืน จ านวน 30 จังหวัด เป็นเงนิ 
29,185,944.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพันเก้ารอ้ยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน 
จ านวน 44 จังหวัด รวมเป็นเงนิ 126,144,299.00 บาท (หน่ึงรอ้ยยี่สิบหกล้านหน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพันสองรอ้ย- 
เก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 155,330,243.00 (หน่ึงรอ้ยห้าสิบห้าล้านสามแสนสามหม่ืนสองร้อย- 
ส่ีสิบสามบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ 6 พฤษภาคม 2565) รายละเอียดดังน้ี  

งบประมาณทีส่่งคืน 
อุดหนุน หมุนเวยีน ภาพรวม 

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

             5.2.4 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รบัแจง้จากจงัหวัดเพ่ือขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ิมเติม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดับจังหวัด จังหวัดขอรับการสนับสนุนเงนิอุดหนุน จ านวน ๓๐ จังหวัด รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน 
๑๕,๗๔๕,๗๐๑ บาท (สิบห้าล้านเจด็แสนส่ีหม่ืนห้าพันเจด็รอ้ยหน่ึงบาทถ้วน) และจงัหวัดขอรบัการสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีน จ านวน ๔๒ จังหวัด รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน ๘๖,๓๗๕,๔๐๘ บาท (แปดสิบหกล้านสามแสนเจด็หม่ืนห้าพัน- 
ส่ีรอ้ยแปดบาทถ้วน) 

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 

5.2.5 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม เพ่ือขอให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพิจารณาอนุมัติแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดังน้ี 

 

 

 

/5.2.5.1 แผน A... 
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       5.2.5.1 แผน A โดยมีหลักเกณฑ์ จดัสรรงบประมาณเพ่ิมเติมตามท่ีขอรอ้ยละ 100 
         5.2.5.2 แผน B จัดสรรงบประมาณเงนิอุดหนุนและเงนิทุนหมุนเวยีนประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ให้จงัหวัดโดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ัน  
             (1) จังหวัดท่ีมีผลการบรหิารจัดการหน้ีเกินก าหนดช าระน้อยกว่า 

รอ้ยละ 10 จดัสรรเพ่ิมเติมให้รอ้ยละ 100 
                     (2) จังหวัดท่ีมีผลการบรหิารจัดการหน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 

รอ้ยละ 10 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 20 
                     (2.1) ถ้าขอไม่เกินวงเงนิท่ีได้รบัจัดสรร ปี 2565 จัดสรรเพ่ิมเติม 
ให้ รอ้ยละ 100 

                         (2.2) ถ้าเกินวงเงนิท่ีได้ร ับจัดสรร ปี 2565 จัดสรรเพ่ิมเติม 
ให้ รอ้ยละ 80 

                   (3) จังหวัดท่ีมีผลการบรหิารจัดการหน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 
รอ้ยละ 20 

                  (3.1) ถ้าขอไม่เกินวงเงนิท่ีได้รบัจัดสรร ปี 2565 จัดสรรเพ่ิมเติม 
ให้ รอ้ยละ 100 

                (3.2) ถ้าเกินวงเงนิท่ีได้ร ับจัดสรร ปี 2565 จัดสรรเพ่ิมเติม 
ให้ รอ้ยละ 60   

1. เพ่ือให้การบรหิารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
เพ่ิมเติม ตามแนวทางแผน A หรอื แผน B            
              2. ขออนุมัติในหลักการ กรณีจงัหวัดโอนเงนิทุนหมุนเวยีน และเงนิอุดหนุนเหลือจ่าย
กลับคืนส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้สามารถน าไปจัดสรรให้กับจังหวัดท่ีขอรบัการสนับสนุนเงนิทุน
หมุนเวยีน และเงนิอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ต่อไป    
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และอนุมัติในหลักการตามข้อเสนอในหลักการการพิจารณาอนุมัติจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพ่ิมเติม 
ตามแผน B รวมเป็นเงนิ 96,198,788.00 บาท (เก้าสิบหกล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนแปดพันเจ็ดรอ้ยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 
โดยแยกเป็นเงนิอุดหนุน จ านวน 30 จงัหวัด เป็นเงนิ 15,293,651.00 บาท (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนสามพัน-
หกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน จ านวน 42 จังหวัด เป็นเงนิ 80,905,137.00 บาท  
(แปดสิบล้านเก้าแสนห้าพันหน่ึงรอ้ยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) กรณี มีเงนิเหลือให้ฝ่ายเลขาฯ น าเสนอต่ออธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือพิจารณาจดัสรรให้กับจงัหวัดต่อไป 
  5.3 ขออนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 

       5.3.1 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  

           1 ) งบบรหิาร   2,338,040  บาท 
           2) เงนิอุดหนุน   2,000,000  บาท 
           3) เงนิทุนหมุนเวยีน             8,000,000  บาท 
         5.3.2 จังหวัดชลบุร ีมีหนังสือจงัหวัดชลบุร ีท่ี ชบ 0019/10876 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2565 

ส่งโครงการขอรบัการสนับสนุนเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประเภทเงนิอุดหนุน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง และแสดงผลงานการส่งเสรมิผ้าไทย
ท้องถ่ิน โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง งบประมาณ 401,610 บาท (ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ย-
สิบบาทถ้วน) ซึง่ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด จงัหวัดชลบุร ีครัง้ท่ี 6/2565 
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว และให้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

/5.3.3 โครงการ... 
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                         5.3.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง  
และแสดงผลงานการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพรป่ระชาสัมพันธก์ารออกแบบและพัฒนาลายผ้า
ท้องถ่ินของจงัหวัดต่าง  ๆ ในภาคกลาง การน าลายผ้าพระราชทานไปต่อยอดกับผ้าท้องถ่ิน สถานท่ีด าเนินการ สถานท่ีเอกชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุร ีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาคกลาง (กพสภ.) ภาคกลาง จ านวน 150 คน 
งบประมาณ 401,610 บาท (ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน)  
                     5.3.4 หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข เก่ียวกับการใช้จ่ายเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน
และประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
ในการขอรบัเงนิอุดหนุน ต้องเป็นโครงการท่ีมีวงเงนิไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) กรณีวงเงนิเกิน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และด าเนินโครงการภายในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัการสนับสนุน  
ให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี พิจารณา 
ให้ความเป็นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
                       เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง และแสดงผลงานการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ิน งบประมาณ 
401,610 บาท (ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน) โดยใชง้บประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.) 
ประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                           ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลางด าเนินการปรบัแก้ไขตารางการฝึกอบรม
โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง ในกิจกรรมของวันท่ี 2 ช่วงเวลา 
13.00 - 16.00 น. การจัดนิทรรศการผ้าไทยสตรภีาคกลางควรจัดในวันแรกของช่วงเช้าเพ่ือแสดงถึงผลงาน 
ของการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ินตามความเหมาะสม  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ และอนุมัติโครงการประเภทเงนิอุดหนุน โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง และแสดงผลงานการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ิน งบประมาณ 401,610 บาท  
(ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.)  
และแจง้ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 ๕.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        5.4.1 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 ส่วนท่ี 6 การประเมินผล 
มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านการเงนิ การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การบรหิารจัดการทุนหมุนเวยีน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจ้าง 
ด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
         5.4.2 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565  
ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน ตัวชี้วัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวยีนท่ีใชห้น่วย
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) พิจารณาจากระดับความส าเรจ็ในการเพ่ิมประสิทธภิาพด้านการตรวจสอบภายใน 
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 

ประเด็นยอ่ย 
ที่ใชพิ้จารณา 

น้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

45 ทุนหมุนเวยีนไม่ได้รบั
การตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบ                

จากผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน          
ต้นสังกัด                     

และได้รบัรายงานผล
การตรวจสอบ  

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ

ภายในของหน่วยงานต้นสังกัด 
และได้รบัรายงานผลการ
ตรวจสอบ และน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการบรหิารทุน

/ประเด็น... 
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ประเด็นยอ่ย 
ที่ใชพิ้จารณา 

น้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

และน าเสนอรายงานผล                    
การตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการบรหิาร                      
ทุนหมุนเวยีนรบัทราบ 

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. 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 

         ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสรุปผลการด าเนินงานตามข้อ 1.2 ภายใต้ 4 ประเด็นย่อย
ส าคัญ ดังน้ี 
         5.4.3 ประเด็นย่อยท่ี 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ระดับคะแนน 5) 
           5.4.3.1 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 ี 
 /5.4.3.2 ได้รบั... 
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            5.4.3.2 ได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนา
ชุมชน และให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันท่ีได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ  
ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ท่ี มท 0411/53 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565 เร ือ่ง ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
            5.4.3.3 ได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/2565 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชัน้ 5 กรมการ
พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามรายงานผล 
การตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
            5.4.3.4 ได้ด าเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส่งให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท 0416.1/0150 ลงวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2565 แล้วเสรจ็ทันตามก าหนดเวลา ตามข้อ 13.1. 2)  
         5.4.4 ประเด็นย่อยท่ี 2 การประชุมปิดการตรวจสอบ (ระดับคะแนน 5) 
                                         5.4.4.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รบัการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ 2.1.1 และผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้เข้ารว่มประชุม
ปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชัน้ 3 กรมการพัฒนาชุมชน 
            5.4.4.2 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขการปฏิบัติตามตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน และได้ก าชับ 
ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัด ศึกษา ท าความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเครง่ครดั ตามหนังสือส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท 0416.1(อบ)/ว 0179 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565 เร ื่อง รายงานผล 
การตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
         5.4.5 ประเด็นย่อยท่ี 3 การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ระดับคะแนน 5) 
            5.4.5.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้รายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 4/2565 เม่ือวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565  
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเรยีบรอ้ยแล้ว 
                  5.4.5.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ท่ี มท 0416.1/0150 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 แล้วเสรจ็ทันตามก าหนดเวลา  
         5.4.6 ประเด็นย่อยท่ี 4 การรายงานผลการบรหิารความเส่ียงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ  
(ระดับคะแนน N/A) 
            ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการแล้ว ดังน้ี  
            5.4.6.1 ทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
            5.4.6.2 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเห็นชอบแผนการบรหิาร
ความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีล้ว  
            5.4.6.3 มีการประชาสัมพันธแ์ผนการบรหิารความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ผ่านส่ือต่าง ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว 
            ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมผลเพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในไตรมาส 4 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด้านการเงนิ การบัญช ีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(F&C) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน รายงานการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดทางข้อเสนอแนะ และก าหนดระยะเวลา 45 วัน 
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                             5.5 รา่งประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญา 
ค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
     เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
     5.5.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.4/ว 0427 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2562 
เร ือ่ง ขอส่งแผนการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญช ี2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
มูลค่าหน้ีค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรด้ีวยการบรหิารจัดการหน้ีค้างช าระของสัญญากู้เงนิต้ังแต่ปี  
2556 – 2559 และปี 2560 – 2561 รวมท้ังเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดหน้ีค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ตามสัญญากู้เงนิต้ังแต่ปีบัญชี 2562 จงึได้ส่งแผนการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
บัญชี 2562 และมาตรการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามสัญญาปี  2556 – 2559  
และปี 2560 – 2561 
                                   5.5.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.4/ว 2185 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563 
เร ือ่ง แผนการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญช ี2562 โดยคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้น าความในข้อ 4 และข้อ 9 
ของมาตรการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามสัญญาปี 2556 – 2559 และปี 2560 – 2561 
มาบังคับใชใ้นการบรหิารจดัการหน้ีในปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป และส่งตัวอย่างหนังสือขอยกเลิกสัญญาค้าประกัน
เงนิกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละตัวอย่างหนังสือยินยอมชดใชห้น้ี เพ่ือให้จงัหวัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
     5.5.3 มาตรการลดมูลค่าหน้ีค้างช าระค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามสัญญา 
ปี 2556 – 2559 และปี 2560 – 2561 ไม่สามารถน ามาบังคับใชกั้บลูกหน้ีในสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปีบัญชี 2560 จนถึงปัจจุบันได้ เน่ืองจากสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีต้ังแต่ปีบัญชี 
2560 เป็นกรณีท่ีสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีวมตัวกันต้ังแต่สามคนข้ึนไป มาย่ืนกู้ยืมเงนิโดยทุกคนมีฐานะ
เป็นลูกหน้ีรว่ม ไม่มีผู้ค้าประกัน ท้ังน้ี ปรากฏว่าบางกลุ่มได้รบัเงนิไปแล้วไม่ด าเนินการตามโครงการแต่น าเงนิ 
มาแบ่งกัน และลูกหน้ีรว่มบางรายประสงค์จะช าระหน้ีเฉพาะในส่วนของตนแต่กลับไม่สามารถช าระหน้ีได้เน่ืองจาก 
ยังไม่มีมาตรการรองรบั เป็นเหตุให้กองทุนฯเสียโอกาสในการได้รบัช าระหน้ี และลูกหน้ีเสียประโยชน์ 
      5.5.4 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จัดท ารา่งประกาศคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคล 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
         5.5.4.1 การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ให้ใชบั้งคับกับผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงนิ 
         5.5.4.2 การปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ใช้บังคับกับลูกหน้ี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึง่ท าสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่ม 
         5.5.4.3 การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้กู้ และผู้ค้าประกันทุกคนในสัญญา 
         5.5.4.4 การขอปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึง่ได้ท าสัญญากู้ยืม
เงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่มต้องได้รบัความยินยอมจากลูกหน้ีในสัญญาทุกคน 
                   5.5.4.5 ผู้ ค้าประกันส าหรับสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีมิได้ 
ขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และผู้กู้รว่มตามสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่มท่ีมิได้ขอปลดหน้ี
รายบุคคล ต้องยินยอมช าระหน้ีต้นเงนิ ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรบั (ถ้ามี) ท่ียังคงเหลือรว่มกัน 
จนครบถ้วนเต็มจ านวน 
                                         5.5.4.6 ให้ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีประสงค์จะขอยกเลิกสัญญาค้าประกัน
เงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืขอปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรยีื่นค าขอ  
ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในพ้ืนท่ีท่ีลูกหน้ีท าสัญญา เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง และติดตาม 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดพิจารณาอนุมัติ 

           ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส านักงาน 
เลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เพ่ือให้คณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ 

/5.5.4.7 เม่ือ... 





ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 เม่ือวันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5 

1. ระเบียบวาระท่ี  ๕  
เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
5.3 ขออนุมัติโครงการ
ประเภทเงนิอุดหนุน 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
      ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) 
ภาคกลางด าเนินการปรบัแก้ไขตารางการฝึกอบรม
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรภีาค (กพสภ.) ภาคกลาง ในกิจกรรม
ของวันท่ี 2 ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.  
การจดันิทรรศการผ้าไทยสตรภีาคกลางควรจัด
ในวันแรกของช่วงเช้าเพ่ือแสดงถึงผลงาน
ของการส่งเสรมิผ้าไทยท้องถ่ินตามความเหมาะสม  
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และอนุมัติ
โครงการประเภทเงนิอุดหนุน โครงการเพ่ิม
ประสิทธภิาพคณะกรรมการพัฒนาสตรภีาค 
(กพสภ.) ภาคกลาง และแสดงผลงานการส่งเสรมิ
ผ้าไทยท้องถ่ิน งบประมาณ 401,610 บาท 
(ส่ีแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน) โดยใช้
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผน 
การใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.) และแจง้ให้
คณะกรรมการพัฒนาสตรภีาคกลาง (กพสภ.) 
ภาคกลาง ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

    สกส. ได้ท าหนังสือแจ้ง
จงัหวัดชลบุร ีเพ่ือให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตารางการ
ฝึ กอบรม โครงการ เ พ่ิ ม
ประสิทธภิาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรภีาค (กพสภ.)  
ภาคกลาง ตามหนังสือ ท่ี มท 
0416.2/4412 ลว 14 
มิถุนายน 2565 และจังหวัด
ชลบุรไีด้ด าเนินการแก้ไขตาราง
ก า รฝึ ก อบรม โคร งก าร 
เพ่ิมประสิทธภิาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรภีาค (กพสภ.)  
ภาคกลางเรยีบร้อยแล้ว 
ตามหนังสือ ท่ี  ชบ0019/ 
15059 ลว 17 มิถุนายน 2565 
(เอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร์

 



            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 

15 มิถุนายน ๒๕๖5 จ านวน 16,326,889,211.69 บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน 11,356,930,285.69 บาท                
ยอดหน้ีคงเหลือ จ านวน 4,969,958,926.00 บาท รายละเอียดดังน้ี (เอกสารแนบ) 

ข้อมูล 

ว/ด/ป 

ปีท่ีอนุมัติ เงนิทุนหมุนเวยีน
ส าหรบัปล่อยกู้ 
เป็นยอดสะสม  
รวมท้ังส้ิน (บาท) 

รบัช าระคืน 
(บาท) 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
(บาท) 

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

15 มิ.ย. 65 ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 16,326,889,211.69 11,356,930,285.69 4,969,958,926.00 

๒.๒ ยอดลูกหน้ีคงเหลือ จ านวน 4,969,958,926.00 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
จ านวน 4,071,472,498.34 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๘1.92 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 
898,486,427.66 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑8.08 ของหน้ีคงเหลือ รายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ยอดลูกหน้ีคงเหลือ 
4,969,958,926.00 บาท 
(ณ วันท่ี 15 มิ.ย. ๖5) 

หน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
4,071,472,498.34 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘1.92 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

หน้ีกองทุนเดิม 
386,072,581.22 บาท 

(รอ้ยละ 7.77) 

 

หน้ีกองทุนใหม่ 
512,413,846.44 บาท 

(รอ้ยละ 10.31) 

หน้ีเกินก าหนดช าระ 
898,486,427.66 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๑8.08 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 คงเหลือลูกหน้ีกองทุนเดิม จ านวน 992,729,293.53 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ  
606,656,712.31 บาท และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 386,072,581.22 บาท (ข้อมูล ณ 15 มิ.ย. 2565) 

ลูกหน้ีกองทุนเดิม 
(ณ 17 พ.ค. 2559) 

จ านวน/บาท 

 
วัน/เดือน/ปี 

 

ช าระคืน 
จ านวน/บาท 

คงเหลือ 
จ านวน/บาท 

หน้ียังไม่ถึงก าหนด
ช าระ 

จ านวน/บาท 

หน้ีเกินก าหนดช าระ 
จ านวน/บาท 

 
3,331,586,349.59  

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

15 มิ.ย. 65 2,338,857,056.06 992,729,293.53 606,656,712.31 386,072,581.22 

                       ๒.4 ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี               
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน ๒๕๖5) 
รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 

(%) 
จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ 4 จงัหวัด หนองคาย  เพชรบุร ีพิจติร เชยีงราย  
 

๕.๐๑ - ๑๐ 
 

16 จงัหวัด 
-แพร ่-สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ตรงั น่าน ราชบุร ีตาก 
ชัยภูมิ ลพบุร ีกาญจนบุร ีสิงห์บุร ีหนองบัวล าภู 
พิษณุโลก เชยีงใหม่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑2 จงัหวัด 

-สมุทรสาคร -มหาสารคาม กาฬสินธุ ์-บุรรีมัย์ สระบุร ี
-สระแก้ว อ่างทอง จนัทบุร ีปัตตานี -สุรนิทร ์บึงกาฬ 
ล าพูน    

๑๕.๐๑ - ๒๐ ๑6 จงัหวัด 

-สุพรรณบุร ี-ระยอง ประจวบคีรขัีนธ ์-ศรสีะเกษ -เลย 
พะเยา -นครพนม -พัทลุง -มุกดาหาร ก าแพงเพชร      
-พระนครศรอียุธยา -สกลนคร  สมุทรสงคราม ล าปาง 
ยโสธร นครศรธีรรมราช     

มากกว่า ๒๐ 29 จงัหวัด 

-ระนอง -เพชรบูรณ์ นครราชสีมา -ขอนแก่น -ชยันาท 
-ชลบุร ี-ตราด -นราธิวาส ร้อยเอ็ด ชุมพร กระบ่ี
อ านาจเจรญิ นนทบุร ีนครปฐม ฉะเชงิเทรา อุดรธานี    
พังงา ปทุมธานี นครนายก สงขลา อุบลราชธานี สตูล 
สุ ราษ ฎ ร์ธ า นี  ป ราจีน บุ ร  ีน ค รส วรร ค์  ภู เ ก็ ต
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 15 มิถุนายน 2565)  
๑๐ อันดับแรก  
ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๑ หนองคาย 87,237,741.21 3,156,550.21 3.62 
๒ เพชรบุร ี 50,945,434.08 1,955,992.68 3.84 
๓ พิจติร 60,497,519.85 2,782,735.78 4.60 
๔ เชยีงราย 77,313,019.82 3,668,433.75 4.74 
๕ แพร ่ 41,323,764.72 2,097,022.01 5.07 
๖ สุโขทัย 60,828,438.30 3,243,364.54 5.33 
๗ แม่ฮ่องสอน 55,430,539.91 3,302,319.99 5.96 
๘ ตรงั 86,010,265.63 6,051,209.79 7.04 
๙ น่าน 36,632,387.30 2,683,107.33 7.32 
๑๐ ราชบุร ี 62,302,345.46 4,680,358.66 7.51 

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

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๖๘ สงขลา 121,879,618.22 33,746,304.56 27.69 
๖๙ อุบลราชธานี 92,601,062.82 28,249,936.40 30.51 
๗๐ สตูล 39,145,081.48 12,103,116.86 30.92 
๗๑ สุราษฎรธ์านี 95,882,355.27 30,201,891.38 31.50 
๗๒ ปราจนีบุร ี 46,097,519.94 14,643,015.32 31.77 
๗๓ นครสวรรค์ 82,587,645.35 27,022,656.05 32.72 
๗๔ ภูเก็ต 38,894,715.12 12,774,639.49 32.84 
๗๕ สมุทรปราการ 79,462,111.19 33,114,875.04 41.67 
๗๖ ยะลา 65,141,611.30 30,516,722.43 46.85 
๗๗ กรุงเทพมหานคร 91,495,508.78 43,403,882.64 47.44 

                               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)

7,779,509,693.69      95,514 6,786,780,400.16      17,337 992,729,293.53        606,656,712.31       386,072,581.22      7.77

กองทุนใหม่
(2560 - 2565)

8,547,379,518.00      66,248 4,570,149,885.53      42,751 3,977,229,632.47      3,464,815,786.03     512,413,846.44      10.31

รวม 16,326,889,211.69  161,762 11,356,930,285.69   60,088 4,969,958,926.00    4,071,472,498.34   898,486,427.66    18.08

ลูกหน้ีคงเหลือ
หน้ียังไม่ถึง

ก ำหนดช ำระ
หน้ีเกิน

ก ำหนดช ำระ

กำรบริหำรจัดกำรหน้ีเกินก ำหนดช ำระ ปี 2556 - 2565
ข้อมูล ณ 15 มิ.ย. 65 เวลา 10.00  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 248,163,040.00 160,925,298.79 87,237,741.21 84,081,191.00 3,156,550.21 3.62
2 เพชรบุรี 116,802,670.00 65,857,235.92 50,945,434.08 48,989,441.40 1,955,992.68 3.84
3 พิจิตร 171,106,575.00 110,609,055.15 60,497,519.85 57,714,784.07 2,782,735.78 4.60
4 เชียงราย 279,392,803.00 202,079,783.18 77,313,019.82 73,644,586.07 3,668,433.75 4.74
5 แพร่ 169,569,500.00 128,245,735.28 41,323,764.72 39,226,742.71 2,097,022.01 5.07
6 สุโขทัย 254,881,415.00 194,052,976.70 60,828,438.30 57,585,073.76 3,243,364.54 5.33
7 แม่ฮ่องสอน 183,429,513.00 127,998,973.09 55,430,539.91 52,128,219.92 3,302,319.99 5.96
8 ตรัง 183,623,330.00 97,613,064.37 86,010,265.63 79,959,055.84 6,051,209.79 7.04
9 น่าน 215,965,701.00 179,333,313.70 36,632,387.30 33,949,279.97 2,683,107.33 7.32
10 ราชบุรี 220,098,056.00 157,795,710.54 62,302,345.46 57,621,986.80 4,680,358.66 7.51
11 ตาก 184,729,674.00 125,874,211.04 58,855,462.96 54,297,576.81 4,557,886.15 7.74
12 ชัยภูมิ 412,404,824.00 355,261,468.59 57,143,355.41 52,500,948.14 4,642,407.27 8.12
13 ลพบุรี 169,292,722.00 105,131,854.94 64,160,867.06 58,939,078.67 5,221,788.39 8.14
14 กาญจนบุรี 265,690,519.00 204,612,846.41 61,077,672.59 55,925,913.55 5,151,759.04 8.43
15 สิงห์บุรี 108,138,237.00 70,101,476.22 38,036,760.78 34,791,874.75 3,244,886.03 8.53
16 หนองบัวล าภู 170,077,538.00 104,708,470.67 65,369,067.33 59,565,171.05 5,803,896.28 8.88
17 พิษณุโลก 191,615,425.00 129,879,842.14 61,735,582.86 56,179,793.12 5,555,789.74 9.00
18 เชียงใหม่ 279,441,960.00 206,437,631.16 73,004,328.84 66,255,236.00 6,749,092.84 9.24
19 อุตรดิตถ์ 231,474,140.00 177,482,825.20 53,991,314.80 48,891,248.59 5,100,066.21 9.45
20 อุทัยธานี 139,832,865.00 85,352,060.15 54,480,804.85 49,150,903.00 5,329,901.85 9.78
21 สมุทรสาคร 103,273,864.00 58,567,339.94 44,706,524.06 40,226,998.73 4,479,525.33 10.02
22 มหาสารคาม 247,395,748.00 187,801,746.00 59,594,002.00 53,412,289.00 6,181,713.00 10.37
23 กาฬสินธ์ุ 273,948,330.00 191,777,494.53 82,170,835.47 73,169,262.23 9,001,573.24 10.95
24 บุรีรัมย์ 346,377,020.00 241,495,770.85 104,881,249.15 93,265,110.47 11,616,138.68 11.08
25 สระบุรี 198,460,380.00 126,542,354.79 71,918,025.21 63,608,823.05 8,309,202.16 11.55
26 สระแก้ว 185,344,695.00 147,759,954.82 37,584,740.18 33,243,696.11 4,341,044.07 11.55
27 อ่างทอง 169,847,655.00 116,556,406.29 53,291,248.71 46,867,370.58 6,423,878.13 12.05
28 จันทบุรี 137,049,806.75 77,354,140.89 59,695,665.86 52,388,414.33 7,307,251.53 12.24
29 ปัตตานี 186,239,452.00 112,924,377.34 73,315,074.66 64,274,150.63 9,040,924.03 12.33
30 สุรินทร์ 326,176,065.00 227,197,154.98 98,978,910.02 86,398,146.09 12,580,763.93 12.71
31 บึงกาฬ 167,486,580.00 102,427,444.07 65,059,135.93 56,033,142.50 9,025,993.43 13.87
32 ล าพูน 163,210,225.00 116,801,355.20 46,408,869.80 39,894,556.27 6,514,313.53 14.04
33 สุพรรณบุรี 198,996,399.00 161,185,392.02 37,811,006.98 32,029,218.71 5,781,788.27 15.29
34 ระยอง 167,818,719.00 132,711,431.47 35,107,287.53 29,692,723.62 5,414,563.91 15.42
35 ประจวบคีรีขันธ์ 139,770,770.00 93,740,666.06 46,030,103.94 38,843,523.80 7,186,580.14 15.61
36 ศรีสะเกษ 374,516,764.00 280,464,739.46 94,052,024.54 79,073,834.32 14,978,190.22 15.93
37 เลย 278,802,535.00 177,364,930.20 101,437,604.80 85,078,282.59 16,359,322.21 16.13
38 พะเยา 185,708,035.00 153,470,698.64 32,237,336.36 27,019,987.36 5,217,349.00 16.18
39 นครพนม 352,552,066.00 279,553,699.60 72,998,366.40 60,879,821.32 12,118,545.08 16.60
40 พัทลุง 112,389,649.00 63,365,396.35 49,024,252.65 40,884,539.46 8,139,713.19 16.60
41 มุกดาหาร 176,076,324.00 103,785,442.14 72,290,881.86 60,169,770.48 12,121,111.38 16.77

จังหวัด

หน้ีเกินก ำหนดช ำระกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ณ ปัจจุบัน (Real time )

(ข้อมูล ณ 15 มิ.ย. 65 เวลำ 10.00 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 15 มิ.ย. 65 เวลำ 10.00 น.)

ล ำดับ

รวมท้ังหมด 2556 - 2565

42 ก าแพงเพชร 270,394,720.00 216,842,221.62 53,552,498.38 44,481,720.45 9,070,777.93 16.94
43 พระนครศรีอยุธยา 167,018,951.00 103,781,027.46 63,237,923.54 52,449,293.04 10,788,630.50 17.06
44 สกลนคร 369,591,521.00 253,670,499.94 115,921,021.06 95,450,974.84 20,470,046.22 17.66
45 สมุทรสงคราม 88,523,258.00 54,221,129.68 34,302,128.32 28,017,100.58 6,285,027.74 18.32
46 ล าปาง 203,184,994.00 132,199,421.43 70,985,572.57 57,656,897.70 13,328,674.87 18.78
47 ยโสธร 187,364,139.00 139,520,270.57 47,843,868.43 38,678,994.90 9,164,873.53 19.16
48 นครศรีธรรมราช 306,752,400.00 198,313,140.68 108,439,259.32 87,117,741.92 21,321,517.40 19.66
49 ระนอง 118,922,200.00 60,075,193.92 58,847,006.08 46,829,017.29 12,017,988.79 20.42
50 เพชรบูรณ์ 307,577,005.00 264,230,193.65 43,346,811.35 34,450,314.69 8,896,496.66 20.52
51 นครราชสีมา 431,946,200.00 355,513,762.84 76,432,437.16 60,466,095.45 15,966,341.71 20.89
52 ขอนแก่น 316,477,772.00 235,582,407.87 80,895,364.13 63,936,187.69 16,959,176.44 20.96
53 ชัยนาท 216,491,698.00 140,892,544.41 75,599,153.59 59,535,520.37 16,063,633.22 21.25
54 ชลบุรี 163,779,375.00 109,655,675.07 54,123,699.93 42,224,976.07 11,898,723.86 21.98
55 ตราด 169,200,044.00 113,317,274.71 55,882,769.29 43,508,366.58 12,374,402.71 22.14
56 นราธิวาส 132,109,924.00 65,201,755.64 66,908,168.36 51,917,936.56 14,990,231.80 22.40
57 ร้อยเอ็ด 346,732,600.00 302,999,252.42 43,733,347.58 33,790,075.58 9,943,272.00 22.74
58 ชุมพร 165,221,670.00 113,247,677.63 51,973,992.37 40,026,375.75 11,947,616.62 22.99
59 กระบ่ี 140,004,241.00 72,898,555.54 67,105,685.46 51,385,386.35 15,720,299.11 23.43
60 อ านาจเจริญ 221,005,480.00 166,989,393.77 54,016,086.23 41,098,498.54 12,917,587.69 23.91
61 นนทบุรี 198,944,922.00 122,538,451.79 76,406,470.21 57,507,709.74 18,898,760.47 24.73
62 นครปฐม 210,836,300.00 150,696,283.09 60,140,016.91 45,135,465.61 15,004,551.30 24.95
63 ฉะเชิงเทรา 228,270,235.00 167,233,741.88 61,036,493.12 45,768,747.66 15,267,745.46 25.01
64 อุดรธานี 278,987,880.00 185,797,970.45 93,189,909.55 69,185,715.95 24,004,193.60 25.76
65 พังงา 132,301,494.00 61,322,202.86 70,979,291.14 52,328,207.58 18,651,083.56 26.28
66 ปทุมธานี 140,746,505.00 99,007,364.06 41,739,140.94 30,440,220.09 11,298,920.85 27.07
67 นครนายก 118,504,719.00 73,340,957.36 45,163,761.64 32,823,001.19 12,340,760.45 27.32
68 สงขลา 295,721,334.00 173,841,715.78 121,879,618.22 88,133,313.66 33,746,304.56 27.69
69 อุบลราชธานี 303,719,470.00 211,118,407.18 92,601,062.82 64,351,126.42 28,249,936.40 30.51
70 สตูล 113,906,898.00 74,761,816.52 39,145,081.48 27,041,964.62 12,103,116.86 30.92
71 สุราษฎร์ธานี 220,241,979.00 124,359,623.73 95,882,355.27 65,680,463.89 30,201,891.38 31.50
72 ปราจีนบุรี 179,998,980.00 133,901,460.06 46,097,519.94 31,454,504.62 14,643,015.32 31.77
73 นครสวรรค์ 281,987,998.00 199,400,352.65 82,587,645.35 55,564,989.30 27,022,656.05 32.72
74 ภูเก็ต 102,371,122.00 63,476,406.88 38,894,715.12 26,120,075.63 12,774,639.49 32.84
75 สมุทรปราการ 168,105,668.00 88,643,556.81 79,462,111.19 46,347,236.15 33,114,875.04 41.67
76 ยะลา 133,449,336.00 68,307,724.70 65,141,611.30 34,624,888.87 30,516,722.43 46.85
77 กรุงเทพมหานคร 209,324,590.94 117,829,082.16 91,495,508.78 48,091,626.14 43,403,882.64 47.44

16,326,889,211.69 11,356,930,285.69 4,969,958,926.00 4,071,472,498.34 898,486,427.66 18.08รวม



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 (หนึ่งรอ้ยสี่สิบสี่ล้าน- 
ส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) โดยมีผลต้ังแต่ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 

   ๒. ข้อเท็จจรงิ 
    ๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรร
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท (หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
    ๒ .๒  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖5 ข้อ มูล  
ณ วัน ท่ี  15 มิ ถุนายน 2565 ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภู มิภาค  ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงนิ 
1 ,044,495,500.00 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย 
742,454,299.63 บาท (เจ็ดรอ้ยส่ีสิบสองล้านส่ีแสนห้าหม่ืนส่ีพันสองรอ้ยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  
คิดเป็นรอ้ยละ 71.08 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 156,784,542.63 52.00 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  111,814,056.00 78.19 
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 473,855,701.00 78.98 
รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 742,454,299.63 71.08 

   ๒.๓ จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรก และ ๑๐ อันดับท้าย 
ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 
     ๒.๓.๑ จงัหวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับแรก รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๑ อุทัยธานี  11,729,160.00   11,411,171.00   97.29  
๒ พิษณุโลก  13,989,790.00   13,475,603.00   96.32  
๓ อุตรดิตถ์  12,009,265.00   11,352,684.40   94.53  
๔ อ่างทอง  9,634,410.00   9,104,790.43   94.50  
๕ สุโขทัย  13,964,590.00   13,175,915.00   94.35  
๖ ตาก  12,702,793.00   11,880,952.58   93.53  
๗ เพชรบุร ี  10,943,209.00   10,223,581.53   93.42  
8 สมุทรสาคร  10,612,870.00   9,890,692.00   93.20  
9 ระยอง  9,074,220.00   8,409,923.63   92.68  
10 รอ้ยเอ็ด  12,510,480.00   11,516,243.62   92.05  

    /2.3.2 จงัหวัด... 



- 2 - 
      ๒.๓.๒ จงัหวัดท่ีมีผลการเบกิจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับท้าย รายละเอียดดังน้ี 

ล าดับท่ี จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

67 ล าปาง  13,354,850.00   9,192,317.03   68.83  
68 ชยัภูมิ  15,520,210.00   9,827,120.50   63.32  
69 สระแก้ว  14,354,053.00   8,982,295.42   62.58  
70 สงขลา  12,055,780.00   6,538,302.82   54.23  
71 ตรงั  12,307,784.00   6,406,526.13   52.05  
72 กระบ่ี  9,006,505.00   4,491,963.76   49.87  
73 สมุทรปราการ  2,923,280.00   1,174,391.36   40.17  
74 อุบลราชธานี  16,338,630.00   5,757,816.51   35.24  
75 มหาสารคาม  15,911,440.00   5,142,225.79   32.32  
76 จนัทบุร ี  6,610,920.00   2,077,332.70   31.42  

 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 าเนินงาน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน 
 

  ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม  
   เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม 

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

 



( ) ( ) ( )

1

1.1.1                     69,560,760.00                            42,741,131.00                  26,819,629.00 61.44

1.1.2                    198,022,440.00                         100,996,310.77                  97,026,129.23 51.00

1.1.2.1                        40,036,420.00                               17,558,710.85                     22,477,709.15 43.86

1.1.2.2                        142,108,320.00                              73,682,875.57                    68,425,444.43 51.85

1.1.2.3                          11,785,500.00                                 8,103,470.13                      3,682,029.87 68.76

1.1.2.4                          4,092,200.00                                  1,651,254.22                      2,440,945.78 40.35

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                              9,171,981.86                  20,828,018.14 30.57

                   301,495,500.00                         156,784,542.63                 144,710,957.37 52.00
2

                  143,000,000.00                          111,814,056.00                  31,185,944.00 78.19
3

                 600,000,000.00                         473,855,701.00                126,144,299.00 78.98

1,044,495,500.00               742,454,299.63                       302,041,200.37              71.08                

. . 2565
+ . + (76 )

15 2565



  

4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี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 15 มิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ) 

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

(32.73) 
1 

ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 อัตราหน้ีค้างช าระ (Non-Performing Loan : NPL) รอ้ยละ 10 1 
(15.45) 

1 

ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชีว้ัดท่ี 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับ 5 3 3 
                  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 4 4 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 4 4 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การจดัการสารสนเทศและดิจทัิล ระดับ 5 4 4 

/ด้านท่ี 5... 



  

- 2 - 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน  คะแนน 
ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร  
           ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 
ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน ระดับ 5 3 3 
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 
(71.08) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเงนิและการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ  
                   อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

                                                     
 

คะแนนเฉล่ีย 2.2000 

 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 าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี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 ( 32.73%)   
- มีหน้ีท่ีครบก าหนดช าระในปีบัญชี 2565 ต้ังแต่วันท่ี                 
1 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 จ านวน 
1,871,218,080.83 บาท รบัช าระคืนเงนิกู้ยืม จ านวน 
611,784,615.84 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.73  
- สกส. ด าเนินการตามแนวทางในการบรหิารจดัการหน้ี 
โดยการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามประกาศ
คณะกรรมการฯ เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
- สกส. มีการติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการ
หน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท้ัง 76 จังหวัด  ผ่าน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธภิาพ 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบรหิารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)                     
เ ม่ือวันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม                      
ที.เค & พาเลซ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 1 (15.45%) 
จ านวนเงนิท่ีได้ร ับอนุมัติตามสัญญากู้ยืมในปีบัญชี 
2556 - 2565 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
จ านวน 16,298,717,816.69 บาท  
รบัช าระคืน จ านวน 11,292,763,095.16 บาท 
คงเหลือ จ านวน 5,005,954,721.53 บาท  
เป็นหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน 773,297,593.47 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 15.45 ของลูกหน้ีคงเหลือ  
- สกส. ด าเนินการตามแนวทางในการบรหิารจดัการหน้ี 
แนวทางในการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือนรอ้นให้แก่
ลูกหน้ี โดยการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และ
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 
11 ตามประกาศคระกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเร ื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไข
เก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัด (ฉบับท่ี 4) เม่ือวันจนัทรท่ี์ 23 พฤษภาคม 2565  
- สกส. มีการติดตามหน้ีค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีกรณีหน้ีท่ีจะขาดอายุความ ณ วันท่ี 29 เมษายน 
2565 เพ่ือเรง่รดัติดตามและป้องกันมิให้หน้ีขาดอายุ
ความ มิให้เกิดหน้ีเสียและหน้ีสูญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 3 
- 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 าผลการสัมภาษณ์จากผู้ใช้งาน (งานการเงนิ) 
น ามาออกแบบและพัฒนาเป็นหน้าระบบรายงาน จ านวน 2 
รายการ ได้แก่ 1. รายงานเบิกจ่ายเงนิอุดหนุน 2. รายงาน
เบิกจา่ยเงนิทุนหมุนเวยีน หน้ารายงานประกอบด้วย จ านวน
โครงการ ยอดเงนิทีอ่นุมัติ โครงการยกเลิก ยอดเงนิทีย่กเลิก
โครงการ โครงการที่โอนเงนิให้สมาชิก ซึ่งรายงานทั้ง 2 
รายงานนี้สามารถน าไปชว่ยการสนับสนุนในการท างาน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 
2565 ที่มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีต้่อง
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย  
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 

ระดับ 
5 
 

รอ้ยละ 
75 

รอ้ยละ 
80 

รอ้ยละ 
85 

รอ้ยละ 
90 

รอ้ยละ 
95 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ N/A 
- สกส. ได้จัดส่งสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรต่ีอการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีแบ่งเป็น ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน 
อุดหนุน และประเภทเงนิอุดหนุนให้จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการผลิตและจดัเก็บข้อมูลตาม
แบบสอบถามฯ ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีกรมการ
พัฒนาชุมชนก าหนด และส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน 
ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ตามหนังสือกรมการ
พัฒนาชุมชน ท่ี มท 2416.3/ว 1196 ลงวันท่ี 30 
มีนาคม 2565 และบันทึกข้อความท่ี มท 0416.3(คส)/
2363 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 
- มีจงัหวัดท่ีด าเนินการจดัเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
ต่อการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประเภท
เงนิทุนหมุนเวยีน และประเภทเงนิอุดหนุน เสร็จ
เรยีบร้อยแล้ว จ านวน 13 จังหวัด ได้แก่  จังหวัด
นครนายก แพร่ น่าน อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา และ
จงัหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 น จ า กกอ ง ทุ น ฯ                                   
ท่ีด าเนินการในปีบัญช ี2563 ดังน้ี 
1. จัดท าฐานข้อมูลโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ท่ีด าเนินการในปีบัญช ี2563 จ านวน 11,098 
โครงการ โดยครอบคลุมท้ัง 76 จงัหวัด คิดเป็นรอ้ยละ 
10 ของโครงการท้ังหมดในจงัหวัดน้ัน ๆ จ านวน 1,110 
โครงการ 
2. สกส. จัดท าแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน                 
ทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตัวชีว้ัดท่ี 2.3
ระดับผลส า เร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ผู้เข้ารว่มโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
3. สกส. จดัท าหนังสือแจง้หวัด เพ่ือด าเนินการจัดเก็บ
แบบสอบถามผลส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพชวิติของ
ผู้เข้ารว่มโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2565 ก าหนดให้
จังหวัดด าเ นินการใ ห้แล้วเสร็จ  ภายในวัน ท่ี  25 
กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 

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. ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผล                        
การด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี (การจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ)                   
ในรูปแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) 
1. ระหว่างวันท่ี 24, 27, 30 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
สงขลา กรุงเทพมหานคร มหาสารคาม อุดรธานี และ
เชยีงราย 
2. ระหว่ างวัน ท่ี  15 ,  16,  17 มิ ถุนายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
สุรนิทร์ นครศรธีรรมราช กาญจนบุร ี สุโขทัย และ
สิงห์บุร ี                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 านและแผนกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปี บัญช ี2565 และได้ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล
โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากเงนิอุดหนุน ซึ่งเป็น
โครงการส่งเสรมิอาชีพแก่สมาชิกกองทุนฯ จ านวน                   
15 โครงการ รวมยอดสะสมท้ังหมด จ านวน 1,425 
โครงการ เป็นเงนิ 47,832,175 บาท คิดเป็น รอ้ยละ 
167.25 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย  

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชีว้ัดท่ี 3.3  ระดับความส าเรจ็ของ                         
การด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ 
ได้รบัการรบัรอง 

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 

ได้ค่าเณฑวั์ดระดับ 1 
- คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานตัวชีวั้ด 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 
2565 ตัวชีวั้ดที่ 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
เพื่อปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้งบการเงนิของ
กองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2565         
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 
กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งแผนการด าเนินงานฯ ดังกล่าว
ครอบคลุมประเด็นปัญหาตามข้อสังเกตุของส านักงานตรวจ
เง นิแผ่นดิน (สตง. )  และมี ระบบสารสนเทศที่ รองรับ                            
ทัง้กระบวนการการด าเนินงาน ตามประเด็น ดังนี้ 
1. กระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณประจ าปี 
2. กระบวนการบรหิารจดัการสัญญาโครงการ 
3. กระบวนการติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
4. กระบวนการบรหิารลูกหนี้โครงการ 
5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบรหิารลูกหนี้โครงการ
ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
6. กระบวนการบันทึกบัญชแีละกระบวนการหลัก 
7. แนวทางปฏิบัติในการก ากับติดตามการช าระคืนเงนิจากผู้ยมื 
8. ระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) 
- สกส. มีแผนการด าเนินงานตัวชี้วัดฯ ทั้งหมด 9 กิจกรรม
ด าเนินการแล้ว 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. การต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญและการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ 2. การติดตามตรวจสอบ
เก่ียวกับการเงนิและบัญช ีและลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืของ อกส.จ./
อกส .กทม .  3 .  การก า กับ ติดตามผลการป ฏิ บั ติ ง าน
ประจ าเดือน และรายไตรมาส     



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน        
ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน 
ระดับ       ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 4                                                                                        

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
ชอ่งทางรบัข้อ
รอ้งเรยีนและ
เสนอแนว
ทางแก้ไข  
พรอ้มทั้ง                 
มีการจดัท า
รายงานสรปุ
น าเสนอเป็น              
รายเดือน 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 4   
- สกส. มีการระบุชอ่งทางการรอ้งเรยีนไว้ จ านวน 6 ชอ่งทาง ดังนี้ 
1. รอ้งเรยีนด้วยตนเอง ณ ส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
2. รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ผ่านเจา้หน้าทีผู่้รบัเร ือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 
3. รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ผ่านทางไปรษณีย ์
4. รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ผ่านทางโทรสาร 
5. รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ผ่านทางโทรศัพท ์
6. รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ผ่านทางระบบสารสนเทศ  
- มีการจดัท ารายงานสรุปเป็นรายเดือน จ านวน 6 เดือน 
- มีการจัดท ารายงานน าเสนอของไตรมาสที่ 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 
- สกส. ได้ทบทวนคู่มืการบรหิารความเส่ียงของทนุหมุนเวยีน 
เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว โดยมีองค์ประกอบของคู่มือการบรหิาร
ค ว าม เ ส่ี ย งค รบ ถ้ ว น  แล ะผ่ า นค ว าม เ ห็ น ชอบจาก                               
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  
11/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD 
MEETINGS) เมื่อวันที ่21 ธนัวาคม 2564  
- ด าเนินการเผยแพร่คู่มือการบรหิารความเส่ียงให้กับ
ผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและบุคลากร ผู้ เ ก่ียวข้อง                      
ในองค์กร เมื่อวันที ่17 กมุภาพันธ ์2565 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 
- สกส. ได้มีการก าหนดแผนบรหิารความเส่ียงจาก
ฐานข้อมูลในปีท่ีผ่านมา ใชใ้นการพิจารณา และได้มีการ
วเิคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก ปัจจุบัน       
อยู่ในข้ันตอนของการด าเนินการตามแผน ในส่วนของ
ข้ันตอนปรบัปรุงแก้ไขรายงานทางการเงนิของกองทุนฯ
เพ่ือให้ได้รบัการรบัรองจากส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน 
(สตง.) 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 4 
- สกส. ได้มีการสอบทานรายงานทางการเงนิและ
รายงานท่ีไ ม่ใช่ทางการเงนิ  โดยการรายงานผล                        
การด าเนินงานและรายงานทางการเงนิและบัญชี                      
ให้คณะกรรมการบรหิารฯ ทราบแล้ว ในการประชุมฯ 
จ านวน 5 ครัง้ ตามรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 

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 าเนินงานตามแผนการบรหิาร
ความเ ส่ียง โดยปัจ จุ บันด า เนินการได้  12 กิจกรรม                            
จากเป้าหมายที่ก าหนด 22 กิจกรรม มากกว่ารอ้ยละ 50 
ดังนี้ 1. วเิคราะห์และจ าแนกประเภทลูกหนี้ 2. ส ารวจข้อมูล
ลูกหนี้กรณีพิเศษ (ลงพื้นที่) 3. ก าหนดแนวทางและวธิีการ
แก้ไขหนี้ ตามประเภทลูกหนี้ 4. ตรวจสอบหลักฐานทางการ
เงนิและบัญชี 5. จัดหาระบบการรายงานทางการเงนิ                          
ที่มีมาตรฐาน (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา) 6. บรหิารจัดการ
เ ง ิน รอตรวจสอบ  ใ ห้ เ ข้ าม า เป็ นราย ไ ด้ของกองทุน                               
7 .  ของบประมาณเพิ่ ม เ ติม  จากส า นักงบประม าณ                                 
8. วเิคราะห์และส ารวจข้อมูลลูกหนี้ 9. ลงพื้นที่ ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา 10.  ก าหนดมาตรการทาง
กฎหมาย ส าหรบัลูกหนี้ ที่มีเจตนาทุจรติ 11. เรง่รดัติดตาม
ผลการเบิกจา่ยงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 12. แจง้ให้จังหวัด
ที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ ส่งคืนเงนิให้ส่วนกลาง         
เพื่อบรหิารจดัการเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม ให้เป็นไป
ตามแผน 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 1 
- สกส. กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ียังอยู่ในช่วงของ                   
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ               
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 และได้รบัรายงาน                   
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ น า เ ส น อ ร า ย ง า น                                   
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบร หิ า ร                              
ทุนหมุนเวยีนและคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบาย
การปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                   
ท่ีสอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                     
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง ท่ี 4/2565                 
เ ม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2565 จ านวน 3 เร ื่อง 
ประกอบด้วย  
1) การจดัซือ้จดัจา้ง 
2) เงนิยืมราชการ (ลูกหน้ีเงนิยืม  
3) การใชร้ถราชการ และการประเมินระบบควบคุม
ภายใน 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 
- สกส. ด าเนินการประชุมปิดตรวจสอบในวันท่ี                           
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  
- นางนวลจันทร์ ศรมีงคล ผู้ตรวจราชการกรม 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีได้ก าหนดแนวทางและมอบหมาย                   
ให้เจา้หน้าท่ีผู้รบัผิดชอบด าเนินการตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน 
ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี      
ได้ครบถ้วนทุกข้อเสนอแนะ 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 5 
  - สกส. มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน และแก้ไข
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ไ ด้ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี ก า ห น ด                           
 -  สกส .  น า เสนอรายงานผลการตรวจสอบ                       
แก่คณะกรรมการเพ่ือเพิจารณา ในการประชุม                    
ครัง้ท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
ตามประเด็นย่อยท่ีใชใ้นการพิจารณา ดังน้ี 
1.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. การประชุมปิดการตรวจสอบ 
3. การปฏิบัติตามงาน 
4. การรายงานผลการบรหิารความเส่ียงเพ่ือการ
วางแผนตรวจสอบ    
 

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. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนบรหิาร
ความเส่ียง กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
บัญชี 2565 ยังไม่มีการรายงานผลการบรหิาร                     
ความเส่ียงประจ าปีให้แก่ผู้ตรวจภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชนทราบ  



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การบรหิารจดัการสารสนเทศและ
ดิจทัิล  

ระดับ 5      ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 4               

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 
- สกส. ด าเนินการทบทวนจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจทัิล 
(ระยะยาว) พ.ศ. 2566 - 2568 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเม่ือ
วันท่ี 4 เมษายน 2565 ท่ีสอดคล้องตามแผนดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว ท้ังวสัิยทัศน์ ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธข์อง ทุนหมุนเวยีน 
- สกส. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจทัิล ประจ าปีบัญชี 2565 
ประกอบด้วย 
1. โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยมีวัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือใช้ทดแทนโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA) ท่ีสามารถ                
ใชง้านได้ครอบคลุมการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานด้านการเงนิ พัสดุ          
การควบคุมงบประมาณและการจดัการทะเบียนลูกหน้ี ท่ีถูกต้อง และ              
มีประสิทธภิาพ 
1.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโดยใช้ระบบบัญชีการเงนิ (ERP) และระบบ
โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองต่อ
การใช้งานของหน่วยงานและประชาชนท่ีรบับรกิารได้อย่างรวดเร็ว 
ต่อเน่ือง พรอ้มใช้งานตลอดเวลา สามารถออกหลักฐานรายงาน  
เพ่ือปิดรายงานงบการเงนิได้ตามก าหนด ท่ี ถูกต้อง และมี
ประสิทธภิาพ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพของบุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการใช้งานระบบบัญชี
การเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) ให้มีองค์
ความรู ้แนวทาง และวธิปีฏิบัติท่ีชดัเจน ถูกต้องในการด าเนินงาน 
  



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 
- สกส. ด าเนินการประชุมคณะท างานจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีในวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อ
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
-  สกส.  ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล                              
ประจ าปี 2565 ประกอบด้วย 
1.  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงนิและระบบ
โปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
โดยมีวัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อใช้ทดแทนโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ เ ดิม 
(SARA) ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมการด าเนินงาน
ของส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรทีัง้ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค สามารถใชง้านด้านการเงนิ พัสดุ การควบคุม
งบประมาณและการจัดการทะเบียนลูกหนี้ ที่ถูกต้อง 
และมีประสิทธภิาพ 
1.2 เพื่อให้การด าเนินงานโดยใช้ระบบบัญชีการเงนิ 
(ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ใหม่ (LM) 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อการใช้งานของ
หน่วยงานและประชาชนที่ร ับบรกิารได้อย่างรวดเร ็ว 
ต่อเนื่อง พรอ้มใชง้านตลอดเวลา สามารถออกหลักฐาน
รายงานเพื่อปิดรายงานงบการเงนิได้ตามก าหนด                            
ทีถู่กต้อง และมีประสิทธภิาพ 
1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในการใชง้านระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรม
ทะเบียนลูกหนี้ใหม่ (LM) ให้มีองค์ความรู ้แนวทาง และวธิี
ปฏิบัติทีช่ดัเจน ถูกต้องในการด าเนินงาน 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

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 

 
 
 
 

มีระบบทีม่ ี
การรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
ข้อมูลมีความ
ทันกาล และ
มีการเทียบ
กับเป้าหมาย
ในระดับทุน
หมุนเวยีน  

และระดับอ่ืน
ที่ถ่ายทอด

จาก
เป้าหมาย
ของทุน
หมุนเวยีน  
(ฝ่าย/บุคคล) 

 
 
 
 

ระบบดังกล่าว
มีการ

ประเมินผล
ลัพธ ์และ

ผลลัพธแ์สดง
ว่าผู้บรหิารมี
การใชง้านผา่น
ระบบอยา่งเต็ม

ศักยภาพ 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 4   
 
 
- สกส. มีระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศ                     
ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร (EIS)  
-  มีการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุน                              
การตัดสินใจของผู้บรหิาร โดย แสดงผ่านหน้าเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประกอบด้วย ข้อมูล
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลการบรหิาร
จดัการหน้ี ข้อมูลสมาชกิ ข้อมูลมาตรการตามประกาศ 
คกส. โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลทุกส้ินเดือน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และน าเสนอในรูปแบบ
กราฟและตาราง ที่ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บรหิาร
เพ่ือใชใ้นการขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ซึ่งการแสดงผลข้อมูลท่ีมีการเปรยีบเทียบกับ
เป้าหมายของกองทุนในระดับกลุ่มงาน ท้ัง 4 กลุ่มงาน 
และถ่ายทอดเป้าหมาย ให้กับทุกจงัหวัดและ กทม. 
เ พ่ือถ่ายทอดให้ กับอ า เภอและผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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

ประสิทธภิาพการ
ปฏิบติังานและ/
หรอืสนับสนุน
การอ านวยความ

สะดวกต่อ
ผู้ใชบ้รกิาร และ

เป็นการ
สนับสนุนภารกิจ                 

หลักของ                  
ทุนหมุนเวยีน                 
มีการก าหนด
เป้าหมาย            
ของการ                
น าระบบ               
มาใชแ้ละ

ประเมิน ผลลัพธ ์
และตาม

เป้าหมายโดย
ผลลัพธแ์สดงว่า                 

มีผลการ
ด าเนินงาน                
ที่ดีกว่าหรอื
เป็นไปตาม

เป้าหมาย อย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 3 
- สกส. มีโปรแกรมจดัการทะเบียนลูกหน้ี (Smart 
Account Receivable Application)  ซึ่ ง เ ป็น
โปรแกรมส าหรบัการบรหิารงานกองทุนท้ังงาน
ด้านทะเบียนสมาชิก ทะเบียนลูกหน้ี ทะเบียน
โครงการ การออกเอกสารต่าง ๆ (หนังสือสัญญา 
Bill Payment/หนังสือแจ้งหน้ี/หนังสือทวงหน้ี/
ใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นต้น) เป็นระบบสารสนเทศ                     
ท่ีสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
และส นับส นุนการอ านวยความสะดวก ต่อ
ผู้ใช้บรกิารและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 4 
- สกส. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ ใช้บรกิาร
ภายนอกทนุหมุนเวยีน ประกอบด้วย  
1. เว็บไซต์กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี 
2. เว็บไซต์คลังข้อมูลกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีซึง่เป็นระบบสารสนเทศทีใ่ห้บรกิาร
ผู้ใช้บรกิารภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลและบรกิารของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
ทั่วไปของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีคุณสมบัติการ
เป็นสมาชกิ วธิกีารสมัครเป็นสมาชกิ ขั้นตอนการขอรบั
การส นับสนุน เ ง ินกองทุน  การประชา สัม พันธ์                              
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรนีอกจากน้ัน 
ยังมีเว็บไซต์คลังข้อมูลกลุ่มอาชพีของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีที่ให้บรกิารข้อมูลองค์ความรู ้
เก่ียวกับการประกอบอาชพีต่าง ๆ เป็นแหล่งเรยีนรูข้อง
สมาชิกกองทุนและบุคคลภายนอกที่สนใจเรยีนรู ้
เก่ียวกับอาชีพที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบ
อาชพีของตนเองได้ สนับสนุนภารกิจของทนุหมุนเวยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 5 
- สกส. ได้ด าเนินการ จดัประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี
2566 เมื่อวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค.
พาเลซ ถนนแจง้วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
- คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ที่ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีนน าเสนอ                 
โดยมี ข้ อ สั ง เ ก ตุและข้ อ เ สนอแนะ ใน ส่ ว นขอ ง                         
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์กร                 
ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในการประชุม 
ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ห้อง
ประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน ชัน้ 5  

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 
- สกส. ได้ด าเนินการจดัประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2566 มีองค์ประกอบครบถ้วน เมื่อวันที่ 1 - 4 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เขตหลักส่ี ถนนแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  
- สกส. จะน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 2566 ในเดือนมิถุนายน 
2565 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

2. การติดตามระบบการบรหิารจดัการท่ีส าคัญ 
แล ะผลกา รป 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 2 
- สกส. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ทั้งสิ้น        
5 ด้าน ของไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย 1. ด้านการเงนิ 
2.  ด้านที่ ไม่ ใช่การเงนิ 3.  การบรหิารความเส่ียง                         
4.  การบรหิารจัดการสารสนเทศ 5.  การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 
- สกส. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ                      
ทุนหมุนเวยีนของไตรมาสที่ 2 แก่คณะกรรมการฯ                 
เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่5/2565 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5001 
กรมการพัฒนาชุมชน ชัน้ 5  
- สกส. อยูร่ะหว่างการปฏิบัติงานทีส่ าคัญของไตรมาสที ่3  

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 

 
 
 
ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 
-  สกส .  จัด ใ ห้มีการลงนามข้อตกลงการประเมินผล                             
ก า รด า เ นินง านทุนหมุน เ ว ียน  ประจ า ปีบัญชี  2565                          
จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 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 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 
- สกส. มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 10 ประเด็น 
ตามช่องทางท่ีก าหนด เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์
กองทุนฯ 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 
สกส. อยู่ระหว่างการติดตามผลส าเรจ็จากการก ากับ
ดูแลทุนหมุนเวยีนของ คณะกรรมการฯ ของไตรมาส             
ท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 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 
- สกส. ได้มีการก าหนดตัวชีว้ัดในบุคลากรทุกระดับ 
เร ิม่ต้ังแต่ผู้ปฏิบัติติงานชั้นต้น ไปจนถึงผู้บรหิาร
ระดับสูงของทุนหมุนเวยีนและผู้บรหิารสายงาน
และใชใ้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- สกส. ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินในการ
พิจารณาผลตอบแทนเล่ือนข้ัน/เล่ือนต าแหน่ง                   
ใ ช้ประ โยชน์จากผลประเ มิน ไ ด้ประ เ มินผล                            
การปฏิ บั ติงาน รอบท่ี  1  ของ ปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
เรยีบรอ้ยแล้ว 
- สกส. อยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และไ ด้ประ เ มินผลการปฏิ บั ติงาน รอบท่ี  2                             
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน - ตุลาคม 
2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

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

น้าหนัก 
(%) 
70 

 
 
 

35 

 

 

 

 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตาม
แผนปฏิบัติ

การฯ 
ประจ าปี

บัญช ี2564  
ได้รอ้ยละ 

80 

 

 

 

 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตาม
แผนปฏิบัติ

การฯ 
ประจ าปี
บัญช ี
2564  

ได้รอ้ยละ 
90 

 
 
 
 
 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตาม
แผนปฏิบัติ

การฯ 
ประจ าปี
บัญช ี
2564  

ได้รอ้ยละ 
100 

 
 
 
 
 
 

 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญช ี2564  
ได้รอ้ยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงาน
ตามแผนที่
ดีกว่า

เป้าหมายที่
ก าหนดไว้
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบติัการฯ 

หรอื                      
–  มีการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติ
การฯที่

ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่าง 
 ๆที่ครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจยั

แห่ง
ความส าเรจ็ 
ปัญหา/

อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญช ี2564  
ได้รอ้ยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ

ด าเนินงานตาม
แผนที่ดีกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้
ครบถ้วนทุก

แผนปฏิบัติการฯ 
หรอื 

– มีการจดัท า
รายงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ
ที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ที่ครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 

 
ได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 
- สกส. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
บัญชี  2565 แล้ว จ านวน 11 กิจกรรม จากกิจกรรม
ทัง้หมด 20 กิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 55  
1. การพัฒนาระบบมาตรฐานการสรรหาบุคคล ทีม่ีคุณภาพ 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่ อน
แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
3. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
4. การพัฒนาระบบติดตามงานด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
6. โครงการประชุมชี้แจงสร้างความรู ้ความเข้ าใจ                            
การด าเนินงานแก่บุคลากรใหม่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
8. พัฒนาศักยกภาพบุคลากรให้มีทักษะเชีย่วชาญตามสายงาน 
9. โครงการส่งเสรมิการจดัการความรูใ้นหน่วยงาน (KM) 
10. การพัฒนาระบบการท างานภายในภาวะวกิฤต 
11. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติการท างาน ลดค่า BMI 
12. เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ค่านิยมองค์กร ABCDEF S&P 
13. โครงการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน 
14. โครงการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน 
15. การจดับรหิาร สวัสดิการให้กับบุคลากร 
16. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ระบบการเลื่อนเงนิเดือนตามผลการปฏิบัติงานจรงิ 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

       17. การสรา้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี 
18. การส่งเสรมิกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร และ                    
การบรกิารทีดี่ 
19. การส่งเสรมิการมีส่วนรว่มกิจกรรมบรกิารสาธารณะ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
20. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีสสะอาด 

1.2) การจดัท า/ทบทวนแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการฯประจ าปีบัญช ี2565 

น้าหนัก 
(%) 
35 

 

ไม่มีการจดัท า/
ทบทวน
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล (ระยะ
ยาว)และแผน 
ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญช ี

2566 

จดัท า/
ทบทวน
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล (ระยะ

ยาว)  
หรอืแผน 
ปฏิบัติการฯ
ประจ าปี

บัญช ี 2565 
ได้แล้วเสรจ็
ภายในปี
บัญช ี

จดัท า/
ทบทวน
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล (ระยะ

ยาว) 
และแผน 
ปฏิบัติการฯ
ประจ าปี

บัญช ี2565 
ได้แล้วเสรจ็
ภายในปี
บัญช ี

จดัท า/
ทบทวน 
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล (ระยะ

ยาว)  
และ

แผนปฏิบัติ
การฯ

ประจ าปี
บัญช ี2565  
ได้แล้วเสรจ็
ภายในปี
บัญชแีละ
ได้รบั 
ความ

เห็นชอบ 
จาก

คณะกรรมการ 
บรหิารทุน
หมุนเวยีน 

จดัท า/ทบทวน 
แผนการ
บรหิาร

ทรพัยากร
บุคคล (ระยะ

ยาว)  
และ

แผนปฏิบัติ
การฯประจ าปี

บัญช ี 
2565  

ได้แล้วเสรจ็
ภายใน 

ปีบัญชแีละ
ได้รบั 

ความเห็นชอบ 
จาก

คณะกรรมการ 
บรหิารทุน
หมุนเวยีน 
รวมทั้ง                        

มีการส่ือสาร      
ให้ผู้บรหิาร 

และหน่วยงาน
ภายใน                       

ทุนหมุนเวยีน 
 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
-  สกส.  ก าหนดให้ มีการจัดท าทบทวนแผน                      
การบรหิารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2566 ระหว่าง
วันท่ี 28 - 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ที เค. 
พ า เ ล ซ  แ อ น ด์  ค อ น เ ว น ชั่ น  เ ข ต ห ลั ก ส่ี  
กรุงเทพมหานคร 
 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน เป้า 
หมาย 

ระดับเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 

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 
- งบประมาณจดัสรร เป็นเงนิ  3,912,300 บาท  
- ผลการเบิกจา่ย เป็นเงนิ 3,875,116 บาท  
- คงเหลือ 37,181.00 บาท  
- คิดเป็นรอ้ยละ 99.05  

                  (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. 

ได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 1 
- งบประมาณจดัสรร เป็นเงนิ 1,044,495,500 บาท  
- ผลการเบิกจา่ย เป็นเงนิ 742,454,299.63 บาท  
- คงเหลือ 302,041,200.37 บาท  
- คิดเป็นรอ้ยละ 71.08 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนา 
                 ระบบการจา่ยเงนิ และการรบัเงนิ
ของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 ทนุหมุนเวยีน
ด าาเนินการ
จา่ยเงนิและ
รบัเงนิผ่าน
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์                     
ไม่ครบถ้วน 
ทกุกิจกรรม  

- - - ทุนหมุนเวยีน
สามารถ         
ด าเนินการ

จา่ยเงนิและรบั
เงนิ               

ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้รอ้ยละ 100                  
ของกิจกรรม                
การรบั-จา่ย 
ทั้งหมด 
(ครบถ้วน 

ทุกกิจกรรม) 

- ผลการด าเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 
- ในปีบัญช ี2565 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
สามารถด าเนินการต่อเน่ืองในด้านการจา่ยเงนิและ
การรบัเงนิผ่านระบบ KTB  Corporate Online 
ได้ครบถ้วนในกิจกรรมด้านการรบั - การจา่ยเงนิ 

 

 



 
        ๔.3 รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
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 แต่เน่ืองจากขณะน้ันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหน้ีรายเดิมผิดนัดช าระหน้ีไม่สามารถมาใช้สิทธภิายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
ตามประกาศดังกล่าวได้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุม ครัง้ท่ี ๔/๒๕๖๔เม่ือวันท่ี 
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีเพ่ือช าระหน้ีเป็นรายงวดให้แก่ลูกหน้ี และให้จังหวัดในฐานะส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ีท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลด
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี  
หรอืรายจงัหวัด น้ัน 

๒. ข้อเท็จจรงิ 
 2.1 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้มีมติเห็นชอบให้ลดอัตรา

ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ให้แก่ลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดช าระหน้ี และยังไม่เคย 
ใชสิ้ทธติามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 2,759 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 253,260,463.46 บาท 
(สองรอ้ยห้าสิบสามล้านสองแสนหกหม่ืนส่ีรอ้ยหกสิบสามบาทส่ีสิบหกสตางค์) 

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 
8 21 กุมภาพันธ ์2565 15 77 5,081,083.39 
9 29 มีนาคม 2565 28 227 22,956,976.79 

/ครัง้ท่ี... 
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ครัง้ท่ี วันท่ีอนุมัติ จ านวนจงัหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
10 29 เมษายน 2565 25 113 11,496,803.36 
11 23 พฤษภาคม 2565 10 38 4,124,782.39 

รวมท้ังส้ิน 2,759 253,260,463.46 
 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 16 มิถุนายน 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน  
2,759 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ จ านวน 253,260,463.46 บาท โดยได้รบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีแล้ว 
จ านวน 2,578 โครงการ เป็นเงนิ 234,196,260.89 บาท ยกเลิกการเข้ารว่มมาตรการ จ านวน 46 โครงการ 
เป็นเงนิ 4,033,893.05 บาท ปิดโครงการ จ านวน 23 โครงการ เป็นเงนิ 417,181.77 บาท โครงการท่ีผิดนัด
ช าระหน้ีหลังได้รับอนุมัติ  จ านวน 1 ,114 โครงการ เป็นเงนิ 113,335,544.28 บาท ได้รับช าระคืนเงนิ 
เป็นรายงวดแล้วท้ังส้ิน จ านวน 1,464 โครงการ เป็นเงนิ 21,744,248.35 บาท รายละเอียดดังน้ี      
โครงการ 
ทีไ่ด้รบั 
อนุมัติ 

จ านวนเงนิทีอ่นุมัติ รายละเอียดโครงการ โครงการที่ 
ผิดนัดช าระหนี้หลัง

ได้รบัอนุมัติ 

จ านวนเงนิรายงวด 
ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว ปรบัโครงสรา้งหนี้ ยกเลิกเข้ารว่ม

มาตรการ 
ปิดโครงการ 

2,759 253,260,463.46 2,578 46 23 1,114 1,464 

จ านวนเงนิ 234,196,260.89 4,033,893.05 417,181.77 113,335,544.28 21,744,248.35 

          ๓. ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนา

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

ตามวัตถุประสงค์ 
(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 1,846,288.19            -  -  -  - 13 1,353,233.28            24,718.32              
3 กาญจนบุร ี 6 401,574.93                  -  -  -  -  -  - 0.00
4 กาฬสินธุ์ 32 2,025,080.00              32 2,025,080.00            -  -  -  - 13 584,682.00               124,767.00           
5 ก าแพงเพชร 12 1,229,133.00              12 1,229,133.00             -  -  -  - 2 108,258.00               168,424.00            
6 ขอนแก่น 50 4,831,178.24              50 4,831,178.24            -  -  -  - 14 1,073,759.33            585,046.00            
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              23 1,381,835.00            -  -  -  - 12 708,184.39               153,476.48            
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 53 5,957,959.94               53 6,195,590.94             -  -  -  - 40 4,438,368.94             120,483.17            
17 นครปฐม 3 390,854.00                 2 337,301.00               -  -  -  -  - -                             22,796.00              
18 นครพนม 74 6,350,044.00               73 6,281,202.00            -  -  -  - 2 390,000.00                5,554,704.00         
19 นครราชสีมา 23 1,366,716.32              23 1,366,716.32            -  -  -  - 3 230,202.39               254,180.70            
20 นครศรธีรรมราช 29 4,156,517.70              21 3,054,818.70            -  -  -  - 7 1,078,756.89            153,523.11            
21 นครสวรรค์ 88 9,647,363.25              86 9,465,130.81             -  -  -  - 21 2,394,638.34             1,031,627.21         
22 นนทบุร ี 99 16,065,401.42             98 15,951,184.42           -  -  -  - 85 14,527,584.23          215,019.31            
23 นราธวิาส 1 289,314.00                 1 289,314.00               -  -  -  -  -  - 0.00
24 น่าน 2 198,960.00                 2 198,960.00                -  -  -  - 1 120,912.00               33,500.00              
25 บึงกาฬ 1 42,339.00                   1 42,339.00                  -  -  -  -  - - 4,000.00                 
26 บุรรีมัย์ 16 1,320,171.00              15 1,258,907.00            -  -  -  - 7 705,222.00               53,192.00               
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            -  -  -  - 6 548,979.00               232,150.00            

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

ข้อมูล ณ วนัที่ 16 มิถนุายน 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 34 3,767,439.00              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             66 3,702,743.00           6 296,145.00             -  - 33 1,908,468.52             299,900.21            
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             -  -  -  - 24 1,410,798.00            235,367.65            
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              15 1,853,680.00            -  -  -  - 15 1,853,680.00             0.00
45 รอ้ยเอ็ด 280 11,963,994.77            271 11,503,215.14           -  - 1 11,777.00           38 1,616,835.74            2,608,729.81         
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              8 629,865.00               125,752.00            
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            1,130,744.40         
50 สกลนคร 103 11,298,879.12            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              54 4,035,227.69           3 22,921.01             1 18,357.00            33 2,577,316.72           124,370.68            
53 สมุทรปราการ 33 4,327,286.04              33 4,327,286.04            -  -  -  - 16 2,033,363.58            201,486.67            
54 สมุทรสงคราม 64 7,681,413.47              64 7,681,413.47            -  -  -  - 36 4,171,986.92            252,261.00            
55 สมุทรสาคร 2 426,454.65                 2 426,454.65               2 426,454.65             -  -  -  - 0.00
56 สระบุร ี 23 2,329,571.16              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               32 2,160,401.00             -  -  -  - 15 1,121,478.00            231,170.54            
60 สุราษฎรธ์านี 46 7,504,860.00              32 5,345,781.00            -  -  -  - 15 2,168,931.00             144,210.74            
61 สุรนิทร์ 66 2,071,259.00              61 1,836,915.00             -  - 2 22,629.00            32 933,003.00                138,533.69            
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              28 2,298,535.39            -  -  -  - 18 1,312,275.15            40,802.00              
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            205 18,331,668.00         1 14,866.00              4 91,121.40             116 11,474,324.56          1,136,691.40          
67 อุตรดิตถ์ 4 348,724.00                 4 348,724.00               -  -  -  - 2 177,653.00               12,527.00              
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 96 7,986,932.67             93 6,926,157.82           9 860,600.00            -  - 7 483,849.58               447,906.15            
71 เชยีงราย 3 462,651.00                 3 462,651.00                -  - 1 139,900.00                13,352.00              
72 เชยีงใหม่ 8 880,524.00                 8 880,524.00               -  -  -  -  -  - 657,509.07            
73 เพชรบุร ี 6 418,309.00                 6 418,309.00                -  -  -  - 1 139,072.00               26,129.00              
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              

2,759   253,260,463.46          2,578      234,196,260.89       46 4,033,893.05         23 417,181.77         1,114        113,335,544.28        21,744,248.35       รวมทัง้ส้ิน



       ๔.4 ขอความอนุเคราะห์ชะลอการช าระหน้ีและการด าเนินคดีของคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

              ๑. เร ือ่งเดิม 
     คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีแจ้งว่าได้รบัแจ้งจากสมาชิก
สภาเครอืข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ขอให้ทางราชการมีหนังสือขอความอนุเคราะห์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเจา้หน้ีพิจารณาชะลอการช าระหน้ีและการด าเนินคดีออกไปก่อน ดังน้ี (เอกสารแนบ) 

     1. นางหทัยทิพย์ ธูปแพ หรอืสีหาเสน เลขประจ าตัวประชาชน 1 9298 00005 55 2 
อยู่บ้านเลขท่ี 20 หมู่ท่ี 5 ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จงัหวัดตรงั  

     2. นางอ าไพ ทวผีล เลขประจ าตัวประชาชน 3 7703 00477 51 0 อยู่บ้านเลขท่ี 
45 หมู่ท่ี 8 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จงัหวัดตราด  

     3. นางสารา พละเลิศ เลขประจ าตัวประชาชน 3 8409 00085 22 1 อยู่บ้านเลขท่ี  
11/2 หมู่ท่ี 4 ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จงัหวัดสุราษฎรธ์านี  

๒. ข้อเท็จจรงิ 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลกรณีเร ือ่งดังกล่าว 

เกิดจากการท าหนังสือกู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัด และคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรไีด้มีค าส่ัง ท่ี 443/2562 เร ือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
ระดับจังหวัด ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดให้มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ (1) (2) และ (10)  
ซึง่มีอ านาจพิจารณากรณีน้ีได้ ประกอบกับการติดต่อประสานงานระหว่างเจา้หน้าท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด
กับสมาชิกลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีย่อมจะมีความสะดวกรวดเรว็และมีประสิทธิภาพมากกว่า  
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีึงได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรงั จังหวัดตราด  
และจังหวัดสุราษฎรธ์านี ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิและพิจารณาเร ือ่งดังกล่าวให้แล้วเสรจ็โดยเรว็  
และแจง้ผลสมาชกิลูกหน้ีทราบโดยตรง พรอ้มท้ังรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป 

๓. ข้อกฎหมาย 
    ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน 

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

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    (๔) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 

    4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
    เพ่ือโปรดทราบ 

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

 

































             4.5 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                     1. เร ือ่งเดิม 

                       1.1 กระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,044,495,500 บาท  
(หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค 0406.5/14948 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ดังน้ี (เอกสารแนบ 1)  
                    1) เงนิทุนให้กู้/เงนิอุดหนุน   743,000,000  บาท 
                    2) งบบุคลากร      69,560,760  บาท 
                    3) งบด าเนินงาน    228,022,440  บาท 
                    4) งบลงทุน          3,912,300  บาท 
โดยวงเงนิให้กู้/เงนิอุดหนุน ให้ถัวจ่ายระหว่างรายการได้ งบด าเนินงานให้ถัวจ่ายระหว่างรายการได้  
และค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
มีอ านาจเปล่ียนแปลงรายการและถัวจา่ยกันได้ภายในวงเงนิรวม โดยไม่ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลัง  
              1.2 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีด่วนท่ีสุด ที่ มท 0416.2/0908 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 2) 
             1.3 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้เสนอเร ือ่งขออนุมัติโครงการพัฒนา
ระบบบัญชีการเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีและเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 3/2565 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 โดยท่ีประชุมได้มีมติ             
ในการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 5.5 เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงนิและระบบโปรแกรม      
ทะเบียนลูกหน้ี งบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) และเปล่ียนแปลงรายการและถัวจ่าย
งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน จ านวน 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)     
เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (เอกสารแนบ 3) 
             1.4 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.2/2662 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2565 
เร ือ่ง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางขออนุมัติเปล่ียนแปลง
รายการและถัวจ่ายงบประมาณ ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบด าเนินงาน โครงการจา้งบ ารุงรกัษาระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) และโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ี งบประมาณ 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และค่าใชจ้า่ยสนับสนุน/ขับเคล่ือน
งานตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)       
รวมเป็นจ านวนเงนิ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)เป็นงบลงทุน จ านวน 22,000,000 บาท       
(เอกสารแนบ 4) 

        2. ข้อเท็จจรงิ 
           2.1 กรมบัญชกีลาง ได้มีหนังสือ ท่ี กค 0406.5/20041 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 
เร ือ่ง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึง่กรมบัญชกีลางพิจารณา อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนเปล่ียนแปลงแผนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พศ. 2565 โดยโอนจากงบด าเนินงาน จ านวน 
22,000,000 บาท เป็นงบลงทุน โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี จ านวน 
22,000,000 บาท (เอกสารแนบ 5) 

2.2 ส านักงาน... 
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             2.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจดัท าโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิ 
และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีงบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่
ทดแทนโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือให้สามารถใช้งาน 
ได้ครอบคลุมท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และจัดท ารายงานการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้
งบประมาณจากแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนจ านวน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ 6)                  

         3. ข้อกฎหมาย 
                                  3.1 ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559  
                              ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
      (1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทางในการบรหิารกองทุน                
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
      (2) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
      (๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรอืปฏิบัติงานตามท่ี
คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 
                  ข้อ 22 การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิหรอืการปฏิบัติอ่ืนใดท่ีมิได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการน้ันโดยอนุโลม หากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
                       3.2 หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2553  
เร ือ่ง การปรบัปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
                   1.3 งบลงทุน  
                         1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ (2) รายจ่ายเพ่ือการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท ก าหนดไว้เป็นงบลงทุน 
                    4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
                        เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 
วันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5  

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

ผู้มาประชุม  
1. นายวฑูิรย์ นวลนุกูล   รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
2. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ            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. นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
3. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
4. นายธรีะพล คู่คิด                                 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
5. นางสาวสมธญั เล็กเซง้  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
7. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางณัญชยา ชุม่ชืน่  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางขวัญใจ ใบจนัทร ์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นางสาวรวนิท์อร สัมฤทธิกิ์จเจรญิ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
11. นายภัทราวุธ ปะตังถาโต  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสด์ิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นายฐติิพงศ์ ศิรมิา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสิรลัิกษณ์ ภาสะเตมีย์ เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน 
15. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
16. นางสาวเหมวดี ซุน่ส้ัน  นักวเิคราะห์งบประมาณ 
17. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาววันวสิา กาญจนะสมบัติ  นักวชิาการพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวอนัญญา ลังทิพย์  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  

เร ิม่ประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)     
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีติดราชการด่วนจึงได้มอบหมายรองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน  
(นายวฑูิรย์ นวลนุกูล) รองประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นประธานการประชุม 
          ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

/ระเบียบวาระท่ี... 
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            5.5.6 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � โดยกลุ่มอํานวยการ ได้ขอความรว่มมือ 
กลุ่มกฎหมาย สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ตรวจทานรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � เร �อ่ง การโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เข้าเป�นรายได้ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร � ตามหนังสือกลุ่มอํานวยการ ท่ี มท 0416.1(อบ)/0069 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2565 เร �อ่ง ขอความรว่มมือ
ตรวจทานรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง การโอนเง �นรอตรวจสอบในบัญชกีองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � เข้าเป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �และกลุ่มกฎหมายได้ตรวจทานรา่งประกาศฯ ดังกล่าว
เสรจ็เร �ยบรอ้ยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มกฎหมาย ท่ี มท 0416.4/101 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2565 เร �อ่ง ขอความรว่มมือ
ตรวจทานรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง การโอนเง �นรอตรวจสอบในบัญชกีองทุน
พัฒนาบทบาทสตร � เข้าเป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
             5.5.7 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้สรุปยอดเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ของสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับจงัหวัด 
และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �กรุงเทพมหานคร สําหรบัป�ส้ินสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2564 จากการยืนยันยอดเง �นรับรอตรวจสอบตามข้อ 5 จํานวน 237,234,585.76 บาท  
(สองรอ้ยสามสิบเจด็ล้านสองแสนสามหม่ืนส่ีพันห้ารอ้ยแปดสิบห้าบาทเจด็สิบหกสตางค์) 
           เพ่ือมิให้เง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ยังคงค้างในบัญช ี
เง �นรับรอตรวจสอบ และไม่เกิดประโยชน์ต่อการบร �หารจัดการ สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
จึงได้จัดทําร ่างประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �่อง  มาตรการการโอนเง �น 
รบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � (เอกสารแนบ 3)  
          เพ่ือโปรดพิจารณารา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง 
มาตรการการโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรา่งประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง มาตรการการโอนเง �น 
รบัรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � โดยท่ีประชุมมีมติ 
ให้ปรบัแก้ไขประกาศคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง มาตรการการโอนเง �นรบัรอตรวจสอบในบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ในข้อ 5 วรรคท้าย จากภายใน 15 วัน เป�นภายใน 30 วัน  

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

                       5.5.1 กระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจําป�งบประมาณ พ .ศ . 2565 จํานวน 1,044,495,500 บาท  
(หน่ึงพันส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
0406.5/14948 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ดังน้ี 
                   1) เง �นทุนให้กู้/เง �นอุดหนุน   743,000,000  บาท 
                  2) งบบุคลากร      69,560,760  บาท 
                   3) งบดําเนินงาน    228,022,440  บาท 
                   4) งบลงทุน          3,912,300  บาท 
   โดยวงเง �นให้กู้/เง �นอุดหนุน ให้ถัวจา่ยระหว่างรายการได้ งบดําเนินงานให้ถัวจา่ยระหว่าง
รายการได้ และค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต�ากว่า 1 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
มีอํานาจเปล่ียนแปลงรายการและถัวจา่ยกันได้ภายในวงเง �นรวม โดยไม่ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลัง  
                        5.5.2 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กําหนดดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี  งบประมาณ 22,000,000 บาท  
(ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีการเง �น (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ ทดแทน
โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA) เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ด้านการเง �น 
พัสดุ การควบคุมงบประมาณและการบัญช ีการสอบทาน การจดัเก็บข้อมูลหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ 

/เพ่ือให้... 



- 18 - 
 

เพ่ือให้ข้อมูลเชือ่มโยงสัมพันธกั์นอย่างมีระบบ สามารถยืนยันข้อมูล รวบรวมข้อมูลจดัทาํรายงานการเง �นได้อย่างถูกต้อง 
สรา้งความม่ันใจให้กับผู้บร �หารและผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชขีองกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ทันที (Online Realtime) และพัฒนาให้บุคลากรได้มีองค์ความรู  ้แนวทาง ว �ธีปฏิบัติท่ีชัดเจนถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานและประชาชนท่ีรบับร �การ 
ได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบร �หารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทย ครัง้ท่ี 1/2565 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �น 
และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี งบประมาณ 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/888 ลงวันท่ี  
4 มีนาคม 2565  
                        5.5.3 ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 33 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2553  
เร �อ่ง การปรบัปรุงหลักการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 1.3 งบลงทุน 1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ (2) รายจา่ย
เพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีราคาต่อหน่วยหร �อต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท กําหนดไว้เป�นงบลงทุน 
ซึง่ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ไม่ได้ต้ังงบประมาณสําหรบัดําเนินการโครงการ
พัฒนาระบบบัญชกีารเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี ตามข้อ 1.2 จาํนวน 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)  
                          5.5.4 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �มีงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ประจําป�งบประมาณ พ.ศ . 2565 เป�นค่าใช้จ่าย 
งบดําเนินงาน 1.1.2.2 ค่าใชส้อย (7) โครงการจา้งบํารุงรกัษาระบบบัญชกีารเง �น (ERP) และโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ี  จํานวน  12,500,000 บาท  ( สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่ง ในป�งบประมาณ  พ .ศ .  2565  
ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากเป�นงบประมาณสําหรบัการบํารุงรกัษาระบบบัญชกีารเง �น (ERP)และโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ี ซึง่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ยังไม่มีระบบดังกล่าว และ 1.3 งบค่าใชจ้า่ยสนับสนุน/ขับเคล่ือนงาน
ตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จาํนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึง่ได้ขออนุมัติ
งบประมาณสําหรบัดําเนินการขับเคล่ือนงานตามนโยบายฯ แล้ว จาํนวน 9,897,840 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเจด็พัน-
แปดรอ้ยส่ีสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณสําหรบัเป�นงบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร ์
และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จาํนวน 20,102,160 บาท (ย่ีสิบล้านหน่ึงแสนสองพันหน่ึงรอ้ยหกสิบบาทถ้วน)  
                       5.5.5 เพ่ือให้สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติงาน มีระบบบัญชกีารเง �น (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่เพ่ือใชท้ดแทนโปรแกรมทะเบียน

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

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �นและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี งบประมาณ 
22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน)และเปล่ียนแปลงรายการและถัวจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบดําเนินงาน 
เป�นงบลงทุน จํานวน 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเง �น 
และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 

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

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

           เพ่ือให้การขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �บรรลุวัตถุประสงค์  
ท่ีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธภิาพ จาํเป�นต้องอาศัยการขับเคล่ือนงานจากคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค ซึ่งคัดเลือกมาจากหัวหน้าคณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �จงัหวัด มีวาระ 
การดํารงตําแหน่ง 4 ป� โดยมีการดําเนินงาน ในลักษณะของเคร �อข่ายท่ีจะทําให้เกิดการแลกเปล่ียน เร �ยนรูร้ว่มกัน 
ก่อให้เกิดเป�นพลังในการขับเคล่ือนงานต่อไป ดังน้ัน เพ่ือให้การดํารงตําแหน่งของคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค สอดคล้องกับวาระในการดํารงตําแหน่งของคณะทาํงานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
จังหวัด จึงได้กําหนดให้คณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค มีวาระการดํารงตําแหน่ง  
4 ป� และ สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้ดําเนินการจัดทํารา่งประกาศแต่งต้ังคณะทํางานเคร �อข่ายขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ระดับภาค เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป�าหมายได้อย่างมีประสิทธภิาพ (เอกสารแนบ 4) 
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 เลขท่ีโครงการ                            / ๒565 
ชือ่โครงการ               พัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
หน่วยงานรบัผิดชอบ   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวยีน
เดียวกัน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซึง่ท าให้การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอยู่ในความ
รบัผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการบรหิาร
ทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ซึ่งตามข้อบังคับฯ ข้อ 24 ให้คณะกรรมการบรหิารจัดท ารายงาน
การเงนิของกองทุนส่งส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินหรอืบุคคลท่ีส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินให้ความ
เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนภายในหกสิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชี และจากรายงานของผู้สอบบัญชี
ท่ีส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้แจง้ผลการตรวจสอบรายงานการเงนิ ส าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561 และ 2562 ในวรรคเกณฑ์ไม่แสดงความเห็น ส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นได้โดยไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับความ
มีอยู่จรงิ และความถูกต้องของงบการเงนิได้  
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการโครงการจ้างท่ีปรกึษาเพ่ือศึกษาระบบ
การเงนิและบัญช ีต้ังแต่ เดือน ธนัวาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ ์2564 โดยท่ีปรกึษาเข้ามาศึกษา วเิคราะห์ กระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนปัจจุบัน เพื่อออกแนวทาง ในการ
ปรบัปรุงกระบวนการ ซึง่ผลท่ีได้จากโครงการน้ีคือ รายงานสรุปผลการวเิคราะห์ที่บ่งบอกถึงแนวทางในการ
ปรบัปรุงกระบวนการและให้มีระบบสารสนเทศมาชว่ยในการจัดการกระบวนการ คือใช้ระบบการบรหิารทรพัยากร
องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูล  
และออกรายงานทางการเงนิได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ มีประสิทธภิาพ 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการจดัจา้งท่ีปรกึษาตามโครงการการศึกษา
เพ่ือปรบัปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือออกแบบระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) 
และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564 ส าหรบัใชท้ดลอง
เตรยีมข้อมูลจากระบบงานเดิมและออกแบบระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) ต้นแบบ อีกท้ังเพ่ือศึกษา วเิคราะห์แนวทาง
ปรบัปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพื ่อให้ม ีระบบสารสนเทศที ่มี
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ด้านการเงนิ พัสดุ การควบคุมงบประมาณและการบัญช ีก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในของหน่วยงาน การสอบทาน การจดัเก็บข้อมูลหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ
เพ่ือให้ข้อมูลเชือ่มโยงสัมพันธกั์นอย่างมีระบบ สามารถยืนยันข้อมูล รวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการเงนิได้อย่าง
ถูกต้อง ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ การเปิดเผยข้อมูลโปรง่ใสตรวจสอบได้ สรา้งความม่ันใจ ให้ผู้บรหิารและ
ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชขีองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที (Online Realtime) 
ซึง่ระบบงานต้นแบบตามโครงการ ลิขสิทธิใ์นการเข้าใชง้านระบบท่ีเป็นของผู้รบัจา้งฯ มีประสิทธภิาพในการท างาน
จ ากัดยังไม่สามารถท างานรองรบัได้อย่างเต็มระบบ และสามารถใชง้านได้ถึง ส้ินปีงบประมาณ 2564 เท่าน้ัน  

เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีระบบบัญชีการเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (Loan Management : LM) ใช้ทดแทนโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (Smart Account  
Receivable  Application : SARA) ท่ีสามารถใชง้านได้อย่างต่อเน่ือง และขยายการด าเนินงานจากส่วนกลาง
ไปยังส่วนภูมิภาคอย่างเต็มระบบ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจงึต้องมีการจัดจา้งโครงการพัฒนา
ระบบบัญชกีารเงนิ และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือให้มีระบบสารสนเทศ
ท่ีพรอ้มใช้งานตลอดเวลา สามารถออกหลักฐานรายงานเพ่ือปิดรายงานงบการเงนิได้ตามก าหนด ที่ถูกต้อง 
และมีประสิทธภิาพ ตอบสนองต่อการใชง้านของหน่วยงานและประชาชนท่ีรบับรกิารได้อย่างรวดเรว็ 

/2. วัตถุประสงค์... 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) เพ่ือใชท้ดแทน

โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA) ท่ีสามารถใช้งานได้ครอบคลุมการด าเนินงานของส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรท้ัีงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใชง้านด้านการเงนิ พัสดุ การควบคุมงบประมาณและการจดัการ
ทะเบียนลูกหน้ี ที่ถูกต้อง และมีประสิทธภิาพ 

2.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโดยใช้ระบบบัญชีการเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ีใหม่ (LM) เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองต่อการใชง้านของหน่วยงานและประชาชนท่ีรบับรกิารได้อย่างรวดเรว็ 
ต่อเน่ือง พรอ้มใช้งานตลอดเวลา สามารถออกหลักฐานรายงานเพ่ือปิดรายงานงบการเงนิได้ตามก าหนดท่ีถูกต้อง 
และมีประสิทธภิาพ 

2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพของบุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท้ังส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ในการใช้งานระบบบัญชีการเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) ให้มีองค์
ความรู ้แนวทางปฏิบัติท่ีชดัเจน ถูกต้องในการด าเนินงาน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 155 คน ประกอบด้วย 

1) นักวชิาการพัฒนาชุมชนทีได้รบัมอบหมาย/พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
จ านวน 76 จงัหวัด ๆ ละ 2 คน   รวม 152 คน 

2) พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรุงเทพมหานคร/ 
เจา้หน้าท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส่วนกลาง                           จ านวน 3 คน 

4. กระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
4.1 จดัท าโครงการ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
4.2 ขออนุมัติด าเนินการ/จดัเตรยีมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ 
4.3 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรา่งขอบเขตของงานและก าหนดราคากลางตาม

โครงการ/จดัประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดรา่งขอบเขตของงานและก าหนดราคากลาง 
4.4 ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลางตามโครงการ 
4.5 ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยมีขอบเขตการท างาน ดังน้ี 
1) ประชุมเร ิม่งานเพ่ือเตรยีมความพรอ้มส าหรบัด าเนินการติดต้ังระบบ น าเสนอแผน 

การด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 
2) จดัท าแผนการปฏิบัติงานติดต้ังระบบ พรอ้มท้ังแจง้รายละเอียดต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่ารายการ 

ดังต่อไปน้ี  
 - แผนการปฏิบัติงานในการติดต้ังระบบท้ังโครงการในรูปแบบ Gantt Chart 

  - แผนการติดต้ัง ทดสอบระบบ 
 - แผนการบ ารุงรกัษา 
 - สรุปรายชือ่เจา้หน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติงานติดต้ังระบบ พรอ้มหมายเลขเบอรโ์ทรศัพท์หรอือีเมล 

3) ด าเนินการจดัหาระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) ท่ีรองรบัผู้ใชง้านไม่น้อยกว่า 80 ผู้ใชง้าน 
4) ด าเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (LM) และเชือ่มโยงระบบบัญชกีารเงนิ (ERP)  

- ด าเนินศึกษา วเิคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (LM) 
และแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA) ให้มีความถูกต้อง 

 - ด าเนินการพัฒนาและทดสอบระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (LM) ติดต้ังในเคร ือ่ง
คอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายท่ีกรมการพัฒนาชุมชน 

 - ด าเนินการตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลจากระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA)  
ท่ีมีการตรวจสอบข้อมูลท่ีถูกต้องไปยังระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) 

/- ด าเนินการ... 
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 - ด าเนินการศึกษาจากรายงานผลการศึกษาหรอืระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) ต้นแบบ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) ตามท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี าหนด 

 - ติดต้ังระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) ในเคร ือ่งคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายท่ีกรมการพัฒนาชุมชน 
 - ด าเนินการเชื่อมต่อระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) กับระบบบัญชีการเงนิ (ERP) 

และน าเข้าข้อมูลต้ังต้น (Data Conversion) ให้สามารถใชง้านเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างระบบกันได้ 
 5) ด าเนินการสนับสนุนงานของระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (LM) 

- ด าเนินการอบรมให้ความรูก้ารใชง้านระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) แก่เจา้หน้าท่ีส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จ านวนไม่น้อยกว่า 155 คน โดยจดัอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร เวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน 

- ด าเนินการอบรมให้ความรูก้ารใชง้านระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (LM) แก่เจา้หน้าท่ี
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวนไม่น้อยกว่า 155 คน โดยจดัอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร เวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน 

- ด าเนินการจดัท าข้อมูลในการปิดงบการเงนิ และน าเข้าระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

- ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจดัเจา้หน้าท่ีสนับสนุนการใชง้าน ท่ีส่วนกลาง 
ในเวลาราชการ 

- สนับสนุนการปิดงบการเงนิและการจดัการบัญชลูีกหน้ีเงนิให้กู้ยืม 77 จงัหวัด 
6) ด าเนินการให้ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (LM) มี API สนับสนุนการเชื่อมโยง

ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ และทดสอบการใชง้าน API อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
7) ด าเนินการให้ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี (LM) มี API ตรวจสอบรายชือ่ของผู้กู้

ในโครงการ ตามเลขท่ีสัญญาได้ และทดสอบการใชง้าน API อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
8) ด าเนินการให้ระบบมี Dashboard ส าหรบัแสดงผลตามการวเิคราะห์ ตามระดับของผู้ใชง้าน 
9) น าเสนอรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด หรอืข้อเสนอแนะ พรอ้มท้ังสรุป 

ผลการด าเนินงานโครงการฯ ต่อส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
10) การด าเนินการตามสัญญาน้ี ได้รวมค่าซอฟต์แวรใ์นระบบ ค่าปรกึษา วเิคราะห์ปัญหา 

ค่าแรง ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานโครงการฯ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็น
ผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด โดยไม่มีการคิดค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 
6. งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน 22,000,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. สถานท่ีด าเนินการ 
  สถานท่ีเอกชนและส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

8.1 มีระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) เพ่ือใชท้ดแทน
โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีเดิม (SARA) ท่ีสามารถใชง้านได้ครอบคลุมท้ังด้านการเงนิ พัสดุ การควบคุมงบประมาณ
และการจัดการทะเบียนลูกหน้ี ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท้ัีงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธภิาพ 

8.2 มีระบบบัญชีการเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) อย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา ตอบสนองต่อการใชง้านของหน่วยงานและประชาชนท่ีรบับรกิารได้อย่างรวดเรว็ สามารถออกหลักฐาน
รายงานเพ่ือปิดรายงานงบการเงนิได้ตามก าหนด ที่ถูกต้อง และมีประสิทธภิาพ 

8.3 บุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
มีประสิทธภิาพ มีองค์ความรู ้และแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีการเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรม
ทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) เพ่ิมข้ึน และมีวธิปีฏิบัติท่ีชดัเจน ถูกต้องในการด าเนินงาน 

/9. ตัวชีว้ัด... 
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9. ตัวชีว้ัดโครงการ 
9.1 เชงิปรมิาณ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีระบบบัญชีการเงนิ (ERP) และระบบโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ีใหม่ (LM) ท่ีสามารถออกข้อมูล/เอกสาร แนบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบรายงานการเงนิ 
ครบถ้วนเพียงพอ จ านวน 1 ระบบ 

9.2 เชงิคุณภาพ 
1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีแนวทางในการปรบัปรุงระบบระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) 

และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีใหม่ (LM) เพ่ือใช้ในการปรบัปรุงระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีได้อย่างมีประสิทธภิาพ   

2) เจา้หน้าท่ีส านักงานพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืผู้ตรวจสอบมีแนวทางในการปฏิบัติงาน   
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ผู้เสนอโครงการ         พัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  งบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 
 
 
  
 
 
 
                       

ผู้เห็นชอบโครงการ พัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 งบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ พัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 งบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 
   
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รกัษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

(นายวฑูิรย์ นวลนุกูล) 
รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 

(นายสมคิด จนัทมฤก) 
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 



    /4. ยะลา... 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร ือ่ง เพ่ือพิจารณา 
            ๕.๑ การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ท่ี 12 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 แต่เน่ืองจากขณะน้ันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ลูกหน้ีรายเดิมผิดนัดช าระหน้ีไม่สามารถมาใชสิ้ทธภิายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวได้ คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการประชุม ครัง้ท่ี ๔/๒๕๖๔
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนด 
ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีเพ่ือช าระหน้ีเป็นรายงวดให้แก่ลูกหน้ี และให้จงัหวัดในฐานะ
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ี
ท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี 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 12 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 13 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 80 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 7,030,511.18 บาท  
(เจด็ล้านสามหม่ืนห้ารอ้ยสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดดังน้ี (เอกสารแนบ 2) 

ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 อุทัยธานี ด่วนท่ีสุด  
อน 0019/4413 

5 พฤษภาคม 2565 1     64,582.53  
 

2 พระนครศรอียุธยา อย 0019/7835 10 พฤษภาคม 2565 5 394,988.00  
3 แม่ฮ่องสอน มส 0019.3/04382 10 พฤษภาคม 2565 3 223,384.00 
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

4 ยะลา ยล 0019.1/5419 24 พฤษภาคม 2565 9 1,339,669.34  
5 นครนายก นย 0019/3256 24 พฤษภาคม 2565 1 108,031.00  
6 สมุทรปราการ สป 0019.1/9777 25 พฤษภาคม 2565 8 1,276,777.90 
7 
 

ยโสธร ยส 0019/8566 26 พฤษภาคม 2565 22 1,443,947.85  
ยส 0019/8956 31 พฤษภาคม 2565 13 795,142.00  

8 กาญจนบุร ี กจ 0019/8656 26 พฤษภาคม 2565 1 85,989.73 
9 อุบลราชธานี อบ 0019/20862 27 พฤษภาคม 2565 3 394,879.70 
10 ศรสีะเกษ ศก 0019.1/9049 30 พฤษภาคม 2565 3 110,646.00 
11 กรุงเทพมหานคร มท 0416.3  

(อกส.กทม.)/088 
2 มิถุนายน 2565 3 214,960.57 

12 เพชรบูรณ์ ด่วนท่ีสุด พช 0019 
(อกส.จ.)/7339 

6 มิถุนายน 2565 3 183,145.00 

13 บุรรีมัย์ บร 0019/8791 13 มิถุนายน 2565 5 394,367.56 
รวมท้ังส้ิน 80 7,030,511.18  

 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 อุทัยธานี 1 64,582.53 
2 พระนครศรอียุธยา 5 394,988.00 
3 แม่ฮ่องสอน 3 223,384.00 
4 ยะลา 9 1,339,669.34 

  /5. นครนายก... 
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ล าดับท่ี 
 

จงัหวัด 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

5 นครนายก 1 108,031.00 
6 สมุทรปราการ 8 1,276,777.90  
7 ยโสธร 35 2,239,089.85 
8 กาญจนบุร ี 1 85,989.73 
9 อุบลราชธานี 3 394,879.70 

10 ศรสีะเกษ 3 110,646.00                         
11 กรุงเทพมหานคร 3 214,960.57                         
12 เพชรบูรณ์ 3 183,145.00 
13 บุรรีมัย์ 5 394,367.56 

รวมท้ังส้ิน 80 7,030,511.18 

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

 



 
 
 

เอกสารแนบ 1 















 
 
 

เอกสารแนบ 2 



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร จงัหวดั จ ำนวนเงนิ 
(บำท)

เหตุผลในกำรเสนอขอควำมเห็นชอบ เหตุผลประกอบกำรให้ควำมเห็นชอบของ อกส.จ.

1 โครงกำรเล้ียงปลำ อุทยัธำนี               64,582.53 สมำชกิในกลุ่มมีภำระในครวัเรอืน ชว่ยเหลือลูกหน้ีไม่ต้องรบัภำระช ำระหน้ีก้อนใหญ่
2 รำ้นอำหำรส้มต ำโหนกคะ พระนครศรอียุธยำ             103,603.00 มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยมำกเกินรำยรบั ลูกหน้ีมีสิทธิต์รงตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
3 ตัดเย็บเส้ือผ้ำส ำเรจ็รูป พระนครศรอียุธยำ               42,729.00 ลูกค้ำลดลงและรำยจำ่ยมำกขึ้น ลูกหน้ีมีสิทธิต์รงตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
4 รำ้นอำหำรและน้ำปั่ นผลไม้ พระนครศรอียุธยำ             168,252.00 รำยได้ลดลงเน่ืองจำกภำวะทำงเศรษฐกิจ ลูกหน้ีมีสิทธิต์รงตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
5 รำ้นค้ำเบ็ดเตล็ดในชุมชน พระนครศรอียุธยำ                13,851.00 มีภำระค่ำใชจ้ำ่ยทีห่นักขึ้นและรำยได้ลดลง ลูกหน้ีมีสิทธิต์รงตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
6 ปรบัปรุงภำยในรถตู้ขนส่งพนักงำน พระนครศรอียุธยำ                66,553.00 ลูกค้ำลดลงท ำให้ขำดรำยได้ในกำรช ำระหน้ี ลูกหน้ีมีสิทธิต์รงตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
7 เล้ียงสุกรแม่พันธุผ์ลิตลูกสุกรขุน แม่ฮ่องสอน              109,206.00 มีภำระหนักเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
8 ขำยข้ำวเหนียวสังขยำกับข้ำวต้มมัด แม่ฮ่องสอน               48,327.00 มีภำระหนักเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
9 ต่อยอดทอผ้ำกะเหร ีย่ง แม่ฮ่องสอน                65,851.00 มีภำระหนักเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป

10 รำ้นค้ำประชำรฐั ยะลำ               73,102.85 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
11 โครงกำรสหกรณ์ในหมู่บ้ำน ยะลำ             178,506.88 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
12 รำ้นขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและเฟอรนิ์เจอรใ์นชุมชน (ต่อยอด) ยะลำ               86,567.35 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
13 ตัดเย็บเส้ือผ้ำสตรแีละชำยส ำเรจ็รูป (ต่อยอด) ยะลำ             145,079.82 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
14 ขยำยกิจกำรรำ้น เค.เจ.อิเล็กทรอนิกส์ ยะลำ             211,627.60 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
15 อุปกรณ์เคร ือ่งใชภ้ำยในบ้ำนรำคำเงนิผ่อน (ขยำยกิจกำร) ยะลำ             254,479.68 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
16 เล้ียงโคเน่ือ (ขยำยกิจกำร) ยะลำ            232,880.74 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
17 รำ้นอำหำรชุมชน ยะลำ            127,702.23 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
18 ค้ำส่งผลไม้ตำมตลำด ยะลำ               29,722.19 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
19 โครงกำรขยำยกำรค้ำของดองเพ่ือกำรส่งออก นครนำยก             108,031.00 มีสิทธิเ์ข้ำรว่มตำมมำตรกำร เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ี
20 เพำะเห็ดและแปรรูป สมุทรปรำกำร              151,965.45 ไม่มีก ำลังในกำรช ำระตำมงวดเดิม เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
21 เพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิต ขนมปงันิรนัดร์ สมุทรปรำกำร             151,116.76 ไม่มีก ำลังในกำรช ำระตำมงวดเดิม เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
22 สัตวเ์ล้ียงแสนรกั (หมูแคระเวยีดนำมกับกระต่ำยและปลำครำฟ) สมุทรปรำกำร             163,586.36 ไม่มีก ำลังในกำรช ำระตำมงวดเดิม เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
23 น้ำพรกิ - ปลำทอด สมุทรปรำกำร             122,931.32 ไม่มีก ำลังในกำรช ำระตำมงวดเดิม เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
24 ส่งเสรมิกลุ่มอำชพีกำรเล้ียงปลำนิล สมุทรปรำกำร               73,415.49 ด้วยสภำพเศรษฐกิจท ำให้มีรำยได้น้อย เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
25 เล้ียงปลำเบญจพรรณ สมุทรปรำกำร             284,079.80 ขยำยระยะเวลำช ำระหน้ี เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
26 เล้ียงปลำเบญจพรรณ สมุทรปรำกำร             265,347.59 รำยได้ไม่พอกับรำยจำ่ย เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
27 ท ำนำ สมุทรปรำกำร                64,335.13 เพ่ือให้สำมำรถช ำระหน้ีได้ เน่ืองจำกเปน็ไปตำมเง ือ่นไขประกำศฯ ฉบับที ่4
28 โครงกำรจกัสำนกระติบข้ำว ยโสธร              77,802.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
29 โครงกำรหัตถกรรมจกัสำนกระติบข้ำว ยโสธร               60,508.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19

สรุปโครงกำรทีเ่สนอขอควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำลดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีครัง้ที ่12
ตำมประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเง ือ่นไขเก่ียวกับกำรลดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัด 

กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที ่๔)



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร จงัหวดั จ ำนวนเงนิ 
(บำท)

เหตุผลในกำรเสนอขอควำมเห็นชอบ เหตุผลประกอบกำรให้ควำมเห็นชอบของ อกส.จ.

30 โครงกำรทอเส่ือบ้ำนเชอืกน้อย ยโสธร               44,881.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
31 โครงกำรเล้ียงเปด็พันธุเ์น้ือ ยโสธร 15,086.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
32 โครงกำรปลูกมันส ำปะหลัง ยโสธร 60,356.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
33 โครงกำรเย็บผ้ำสตรบ้ีำนอำจ ยโสธร               68,453.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
34 โครงกำรเล้ียงสุกร ยโสธร               31,688.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
35 โครงกำรเล้ียงโคแม่พันธุ์ ยโสธร             108,382.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
36 โครงกำรเล้ียงโคแม่พันธุ์ ยโสธร               78,344.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
37 โครงกำรเจยีระไนพลอย ยโสธร               52,672.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
38 โครงกำรเล้ียงโคขุน ยโสธร               64,377.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
39 โครงกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ เห็ดขอนขำว ยโสธร               71,070.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
40 โครงกำรเล้ียงโค (โคเน้ือลูกผสมบรำห์มัน) ยโสธร              104,441.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
41 โครงกำรเล้ียงโคแม่พันธุ์ ยโสธร               70,402.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
42 โครงกำรค้ำขำยไก่ย่ำง ยโสธร              101,635.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
43 โครงกำรท ำโต๊ะจนี เพ่ือบรกิำรให้เชำ่ ยโสธร             151,789.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
44 โครงกำรสตรตัีดเย็บกระเปำ๋จำกผ้ำ บ้ำนเชยีงเพ็ง ยโสธร               74,921.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
45 โครงกำรเล้ียงโคขุนเพ่ิมรำยได้ ยโสธร               52,815.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
46 โครงกำรเล้ียงโคขุนเพ่ิมรำยได้ ยโสธร                53,251.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
47 โครงกำรรำ้นขำยของช ำ ยโสธร               37,808.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
48 โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑจ์ำกเส้นกก ยโสธร               18,023.85 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
49 โครงกำรปลูกมันส ำปะหลังสรำ้งรำยได้ ยโสธร                45,243.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
50 โครงกำรเล้ียงหมูขำว ยโสธร               37,721.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
51 โครงกำรเล้ียงปลำในบ่อดิน ยโสธร                49,411.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
52 โครงกำรอุตสำหกรรมแปรรูปหนังสัตว ์(หนังแห้ง) ยโสธร             120,483.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
53 โครงกำรกลุ่มไม้ยูคำสรรหำเงนิออม ยโสธร               22,660.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
54 โครงกำรเล้ียงโคขุน ยโสธร               91,376.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
55 โครงกำรกลุ่มสตรทีอเส่ือกก ยโสธร               22,223.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
56 โครงกำรเล้ียงโคขุนพันธุผ์สม ยโสธร               97,041.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
57 โครงกำรปลูกแตงโมอินทรยี์ ยโสธร               89,743.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
58 โครงกำรจกัรสำนเข่งปลำท-ูก้นมวย ยโสธร                31,968.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
59 โครงกำรเล้ียงหอยขม หอยหอม หอยเชอร ี่ ยโสธร               44,767.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
60 โครงกำรขำยก๋วยเต๋ียว ยโสธร                54,110.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
61 โครงกำรเย็บไส้หมอนเพ่ือจ ำหน่ำย ยโสธร              73,427.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19
62 โครงกำรเล้ียงไก่พันธุไ์ข่ ยโสธร               60,212.00 ได้รบัผลกำรทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นวำ่ลูกหน้ีได้รบัผลกำรทบจำก covid - 19



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร จงัหวดั จ ำนวนเงนิ 
(บำท)

เหตุผลในกำรเสนอขอควำมเห็นชอบ เหตุผลประกอบกำรให้ควำมเห็นชอบของ อกส.จ.

63 กลุ่มปลูกขม้ินขำว-ชนั กำญจนบุร ี               85,989.73 ต้องกำรขอผ่อนช ำระเปน็รำยเดือน เห็นชอบให้ด ำเนินกำรผ่อนช ำระเปน็รำยเดือน
64 ขยำยกิจกำรปลูกไผ่เพ่ือขำยหน่อนอกฤดูกำล อุบลรำชธำนี             148,338.09 มีภำระหนักเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นชอบตำมลูกหน้ีเสนอและส่งกรมฯ พิจำรณำ
65 ขยำยกิจกำรรำ้นค้ำขำยของช ำ อุบลรำชธำนี                64,543.29 มีภำระหนักเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นชอบตำมลูกหน้ีเสนอและส่งกรมฯ พิจำรณำ
66 เล้ียงโค อุบลรำชธำนี             181,998.32 มีภำระหนักเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ เห็นชอบตำมลูกหน้ีเสนอและส่งกรมฯ พิจำรณำ
67 โครงกำรเจยีรไนพลอย ศรสีะเกษ               14,971.00 ลูกหน้ีไม่มีรำยได้เพียงพอในกำรช ำระหน้ี สัญญำสูญหำยจงึให้ปรบัโครงสรำ้งและเปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ี
68 ต่อยอดโครงกำรรำ้นค้ำสวสัดิกำรชุมชน ศรสีะเกษ                48,550.00 หน้ีใกล้ขำดอำยุควำม เปน็ประโยชน์และไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
69 เล้ียงไก่พันธุพ้ื์นเมือง ศรสีะเกษ               47,125.00 ลูกหน้ีไม่มีรำยได้เพียงพอในกำรช ำระหน้ี เปน็ประโยชน์และไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
70 รำ้นเสรมิสวย 5 สำวเก้ำแสนเจด็ กรุงเทพมหำนคร                66,242.95 รำยได้ลดลงและไม่เพียงพอต่อรำยจำ่ย เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
71 รำ้นขำยของช ำ-คุณดุษฎีวรรณ กรุงเทพมหำนคร               50,241.79 รำยได้ลดลงและไม่เพียงพอต่อรำยจำ่ย เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
72 กิจกำรรำ้นค้ำขำยของช ำ กรุงเทพมหำนคร               98,475.83 รำยได้ลดลงและไม่เพียงพอต่อรำยจำ่ย เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
73 ส่งเสรมิกำรทอตีนซิน่ เพชรบูรณ์              109,346.00 กลุ่มมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรช ำระหน้ี เปน็หลักฐำนในกำรรบัสภำพหน้ีและชว่ยเหลือลูกหน้ีในกำรช ำระหน้ี
74 ส่งเสรมิอำชพีกำรท ำขนมฝักบัวใบเตย เพชรบูรณ์               37,606.00 กลุ่มมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรช ำระหน้ี เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
75 เล้ียงววัเน้ือพันธุพ้ื์นบ้ำน (ลูกผสม) เพชรบูรณ์                36,193.00 กลุ่มมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรช ำระหน้ี เปน็ประโยชน์ต่อลูกหน้ีและไม่ให้ลูกหน้ีมีภำระหนักเกินไป
76 เล้ียงไก่พ้ืนบ้ำน บุรรีมัย์               75,132.00 มีภำระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น เห็นควรชว่ยเหลือลูกหน้ีเพ่ือลดภำระหน้ีสิน
77 แปรรูปผลิตภัณฑจ์ำกปลำทู บุรรีมัย์               38,844.00 มีภำระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น เห็นควรชว่ยเหลือลูกหน้ีเพ่ือลดภำระหน้ีสิน
78 เล้ียงแพะขุนเพ่ือจ ำหน่ำย บุรรีมัย์               85,808.07 มีภำระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น เห็นควรชว่ยเหลือลูกหน้ีเพ่ือลดภำระหน้ีสิน
79 สำนตะกรำ้ บุรรีมัย์               70,076.00 มีภำระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น เห็นควรชว่ยเหลือลูกหน้ีเพ่ือลดภำระหน้ีสิน
80 ปลูกผักแบบผสมผสำนเพ่ือจ ำหน่ำยบ้ำนอุบลสำมัคคี บุรรีมัย์             124,507.49 มีภำระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น เห็นควรชว่ยเหลือลูกหน้ีเพ่ือลดภำระหน้ีสิน

7,030,511.18รวมทัง้ส้ิน



    ๕.2 รา่งประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี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 ามาบังคับใชกั้บลูกหน้ีในสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนา
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 ีได้จัดท ารา่งประกาศ คณะกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ี
รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(เอกสารแนบ 1) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

            2.2.1 การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ให้ใชบั้งคับกับผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงนิ 
    2.2.2 การปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ใช้บังคับ      
กับลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึง่ท าสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่ม 
          2.2.3 การขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้กู้ และผู้ค้าประกันทุกคนในสัญญา 
    2.2.4 การขอปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึ่งได้ท า
สัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่มต้องได้รบัความยินยอมจากลูกหน้ีในสัญญาทุกคน 
 
 /2.2.5 ผู้ค้าประกัน...
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   2.2.5 ผู้ค้าประกันส าหรบัสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ีมิได้ 
ขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และผู้กู้รว่มตามสัญญากู้ยืมเงนิในลักษณะลูกหน้ีรว่ม ท่ีมิได้ 
ขอปลดหน้ีรายบุคคล ต้องยินยอมช าระหน้ีต้นเงนิ ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียผิดนัด และเบี้ยปรบั (ถ้ามี)  
ท่ียังคงเหลือรว่มกัน จนครบถ้วนเต็มจ านวน 
    2.2.6 ให้ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา 
ค้าประกันเงนิกู้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืขอปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี            
ยื่นค าขอ ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในพ้ืนท่ีท่ีลูกหน้ีท าสัญญา สัญญา พรอ้มหลักฐานการช าระเงนิ 
ตามจ านวนท่ีขอปลดหน้ีหรอืท่ีขอยกเลิกสัญญาค้าประกัน เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตาม 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดพิจารณาอนุมัติ  

          ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอ ณ ส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เพ่ือให้คณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ื่องให้คณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ 

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

2.3 กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็นข้อกฎหมาย
ตามรา่งประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกัน
เงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่า เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
ค้าประกัน และหลักลูกหน้ีรว่ม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว (เอกสารแนบ 2) 

                                   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 
  เห็นควรมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

เร ือ่ง มาตรการยกเลิกสัญญาค้าประกันเงนิกู้รายบุคคล และการปลดหน้ีรายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. .... 

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



 
 
 

เอกสารแนบ 1 



- ร่าง - 

 
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 มาบังคับใช ้
ในการบรหิารจดัการหน้ีในปีบัญช ี2563 เป็นต้นไป โดยในกรณีหน้ีค้างช าระตามสัญญาปี 2556 หากปรากฏ
ข้อเท็จจรงิว่าภายหลังท่ีกลุ่มได้รบัเงนิไปแล้วไม่ด าเนินการตามโครงการแต่น าเงนิไปแบ่งกัน และมีลูกหน้ี 
บางรายตามสัญญาได้ขอช าระหน้ีเงนิต้น ดอกเบ้ียตามสัญญา ดอกเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรบั (ถ้ามี)  
ในส่วนของตนท่ีต้องช าระจนครบถ้วน ให้เสนอเร ื่องดังกล่าวต่อคณะอ นุกรรมการบรหิารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด หรอืคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี เพ่ือมีมติปลดหน้ีกับลูกหน้ีรายน้ัน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ในการบรหิารจัดการหน้ี
เฉพาะในส่วนของหน้ีค้างช าระกองทุนเดิมต้ังแต่ปีบัญชี 2556 - 2559 เท่าน้ัน ไม่สามารถน ามาใช้ 
บรหิารจัดการหน้ีเฉพาะในส่วนของหน้ีค้างช าระกองทุนใหม่ต้ังแต่ปีบัญชี 2560 จนถึงปัจจุบันได้  
ดังน้ัน คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจึงเห็นควรก าหนดมาตรการปลดหน้ีรายบุคคล 
ของกองทุนส าหรบัสัญญากู้ยืมท่ีมีลักษณะลูกหน้ีรว่มเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีได้ช าระหน้ีง่ายข้ึน 
และกองทุนมีโอกาสได้รบัการช าระหน้ีมากข้ึนอันเป็นการรกัษาประโยชน์ของทางราชการ 

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วย 
การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (1) (๔) และมติคณะกรรมการบรหิารกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุมครัง้ท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 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 พรอ้มหลักฐานการช าระเงนิตามจ านวนท่ีขอ 
ปลดหน้ีหรอืท่ีขอยกเลิกสัญญาค้าประกัน เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัดพิจารณาอนุมัติ  

           ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอ ณ ส านักงานเลขา
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เพ่ือให้คณะท างานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเร ือ่งให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ   9   เม่ือคณะอนุกรรมการบรหิ ารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัด /
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 8 แล้ว 
ให้จังหวัด/ส านักงานเลขาคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครรายงานผล 
การพิจารณาและผลการด าเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ท้ังน้ี ตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 

ประกาศ ณ วันท่ี3   1 เดือน                      พ.ศ. 2565 

 
 
 

   (นายสมคิด จนัทมฤก) 
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 

 
 



 
 
 

เอกสารแนบ 2 









 ๕.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

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

25 มีนาคม 2565 เสนอเร ือ่ง ข้อหารอืกรณีการใช้อ านาจลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาหรอือัตรา
ดอกเบ้ียตามกฎหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
ให้ความเห็น 

    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 

 1.3 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในการประชุม ครัง้ท่ี 5/๒๕๖5 
เม่ือวัน ท่ี  23 พฤษภาคม พ.ศ . ๒๕๖5 ระเบียบวาระท่ี  5 .6 การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย 
ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาด าเนินการทบทวน แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 เก่ียวกับหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเพ่ือให้คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีและอ านาจในการพิจารณาลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ียดังกล่าว 
เช่นเดียวกับข้อ 24 ของระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้รบังานไปท าท่ีบ้าน  
พ.ศ. 2559 และข้อ 20 ของข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ใชแ้รงงาน ว่าด้วยการบรหิารกองทุน
เพ่ือผู้ใชแ้รงงาน พ.ศ. 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาในคราวต่อไป 

๒. ข้อเท็จจรงิ 
    2.1 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบ 

กรมการจัดหางาน ว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ร ับงานไปท าท่ี บ้าน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงานว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2560  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็น พบว่า ระเบี ยบฯ และข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ มีการแบ่งหมวด 
การกู้ยืมเงนิกองทุนไว้เป็นการเฉพาะ แต่ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วย 
การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ มิได้มีการแบ่งหมวดการกู้ยืมไว้เป็นการเฉพาะ 
ซึ่งหากแก้ไขเพ่ิมเติมโดยการเพ่ิมเติมหมวดย่อมส่งผลกระทบให้หมวดอ่ืน ๆ ต่อมาและหมายเลขข้อ
เปล่ียนแปลงไปด้วย เพ่ือไม่ให้การแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วย 
การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ส่งผลกระทบต่อเลขหมวด และเลขข้ออ่ืน ๆ จงึเห็นสมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นหน้าท่ีและอ านาจในการพิจารณาลดหรอืงดอัตราดอกเบ้ีย แยกเป็น ข้อ 9/1  
โดยไม่มีการเพ่ิมเติมหมวด  

 2.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้จัดท ารา่งข้อบังคับคณะกรรมการ 
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... รายละเอียด 
(เอกสารแนบ) ดังน้ี 

 
/ข้อ 9/1... 

 



- 2 - 

             “ข้อ 9/1 การให้กู้ยืม การท าสัญญากู้ยืม รวมถึงการก าหนดหลักประกัน  
การจ่ายเงนิกู้การช าระคืนเงนิกู้ เรยีกคืนเงนิกู้  การบรหิารจัดการหน้ี และการด าเนินคดี ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

           อัตราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด ค่าปรบั รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง   ๆในการกู้ยืมเงนิ
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด” 

 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 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเม่ือคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในรา่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจักได้
ด าเนินการเสนอรา่งข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

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



รา่ง 
ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. .... 
 

ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรโีดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง               
ได้ก าหนดข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. 2559 ซึง่ประเด็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรยีังขาดความชดัเจน 
กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการพิจารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 1 จึงได้มีมติ 
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ในประเด็นเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ให้เกิดความชดัเจนเพ่ือประสิทธภิาพในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป น้ัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558  
และมติคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในคราวประชุมครัง้ท่ี ....../...........เม่ือวันท่ี........มิถุนายน 2565 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรโีดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1  ข้อบังคับน้ีเรยีกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วย 
การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 

ข้อ  2  ข้อบังคับน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ  3  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น ข้อ 9/1 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559  

“ข้อ 9/1 การให้กู้ยืม การท าสัญญากู้ยืม รวมถึงการก าหนดหลักประกัน การจา่ยเงนิกู้                
การช าระคืนเงนิกู้ เรยีกคืนเงนิกู้ การบรหิารจัดการหน้ี และการด าเนินคดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวธิกีารท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 อัตราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด ค่าปรบั รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ในการกู้ยืมเงนิ     
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด” 

ประกาศ ณ วันท่ี3   1 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

(นายสมคิด จนัทมฤก) 
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 

 



รา่ง 

ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ประเด็น ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 

หมายเหตุ 

อ านาจหน้าท่ี 
คณะกรรมการ
บรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี        
(1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการ และแนวทาง
ในการบรหิารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
(3) ก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล การเงนิ 
การพัสดุ ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน สิทธปิระโยชน์
หรอืสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองทุน ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
(4) ก ากับดูแลการบรหิารจดัการ และติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(5) แต่งต้ังผู้อ านวยการ 
(6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพิจารณา
หรอืปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 
 

ข้อ 9/1 การให้กู้ยืม การท าสัญญากู้ยืม รวมถึงก าหนด
หลักประกัน การจา่ยเงนิกู้ การช าระคืนเงนิกู้ เรยีกคืนเงนิกู้ 
การบรหิารจัดการหน้ี และการด าเนินคดี ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

อัตราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด ค่าปรบั รวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการกู้ยืมเงนิให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

เพ่ือให้เป็นการก าหนดอ านาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ให้มีอ านาจในการบรหิาร
เงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม 
ภารกิจมากย่ิงข้ึน 

 



  

                   ๕.4 รา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี๒๕๖6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

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

      2. ข้อเท็จจรงิ   
      ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการ ดังน้ี 
       ๒.๑ รา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี๒๕๖6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
            ๒.๑.๑ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ด าเนินการจัดประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี
๒๕๖6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระหว่างวันท่ี 1 - 4 มีนาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน สพจ./นว.พช. ผู้แทน อกส.จ./อกส.อ.  ผู้แทน อกส.กทม.  ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กร 
(ส่วนภูมิภาค) เจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรส่ีวนกลาง และผู้แทนเจ้าหน้าท่ีจากกองแผนงาน โดยได้ 
รา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี๒๕๖6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
            ๒.๑.2 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้น ารา่งแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญช ี๒๕๖6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (เอกสารแนบ ๒)  

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

     ๔. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
     เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนรา่งแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 กองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ี

มติท่ีประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................………......…….............………………… 
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ค ำน ำ 

  กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติ กำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน  
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรวี่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีป็นผู้ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร ์
มำตรกำร และแนวทำงในกำรบรหิำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะอนุกรรมกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับจ ังหว ัด  คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรุงเทพมหำนคร เป็นกลไกในกำรบรหิำรกองทุน พิจำรณำและอนุมัติโครงกำรของสมำชกิที่ยื่นขอรบั 
กำรสนับสนุนและขับเคล่ือนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและมีคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำม
กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับอ ำเภอ คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรทุีก
ระดับและอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรหีมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

  ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีจึงได้จ ัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญชี 2566 
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องน ำไปปฏิบัติในกำรบรหิำรจดักำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรแีละองค์กรสตรรีวมถึงทุกฝ่ำยท่ี
เก่ียวข้อง 

 

 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

  มิถุนำยน 2565 
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1. ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2566 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรมกำรพัฒนำชุมชน บรหิำรกองทุนฯ ภำยใต้พระรำชบัญญัติ 
กำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
ว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2559 กำรบรหิำรจัดกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ี
ให้มีประสิทธิภำพวัดด้วยกำรประเมินผลทุนหมุนเวยีน จำกกระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำง 
เป็นหน่วยด ำเนินกำร และมีบรษัิทท่ีปรกึษำเป็นผู้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวยีนของทุกกองทุน 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญชี 2565 เป็นส่วนหน่ึงในกำรประเมินผลทุนหมุนเวยีน ตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบำท
คณะกรรมกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีนท่ีก ำหนดให้มีกำรจัดให้มีหรอืทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (3 - 5ปี)  
และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตรช์ำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 แผนพัฒนำสตรใีนชว่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 
12 แผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน และแผนปฏิบัติกำร  
ระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเพ่ือเป็นเคร ือ่งมือในกำรปฏิบัติงำนและน ำ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2566 ในกำรจดัท ำค ำของบประมำณ เพ่ือแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 

2. กรอบแนวทำงกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2566 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
     2.1 กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

 ควำมเป็นมำ 

 รฐับำลมีนโยบำยจัดต้ังกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเม่ือปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ภำยใต้ส ำนัก
เลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ีต่อมำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มีมติเม่ือวันท่ี 29 กรกฎำคม 2557  
ให้โอนย้ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีมำอยู่กรมกำรพัฒนำชุมชน และนำยกรฐัมนตรเีห็นชอบเม่ือวันท่ี  
17 ธันวำคม 2557 ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนด ำเนินกำรขอจัดต้ังกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกับ  
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพรอ้มเสนอขอจดัต้ังงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบให้จัดต้ังกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนำยน 2558   
ข้ึนในกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยกรมฯ ได้รบัจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน  
100 ล้ำนบำท (หน่ึงรอ้ยล้ำนบำทถ้วน) และต่อมำคณะรฐัมนตรมีีมติเม่ือวันท่ี 12 เมษำยน 2559 ให้ควบรวม
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรสี ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ีเข้ำกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรมกำรพัฒนำชุมชน  
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภำคม 2559 ซึ่งท ำให้กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอียู่ในควำม
รบัผิดชอบของกรมกำรพัฒนำชุมชน 
 กรมกำรพัฒนำชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี เพ่ือบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2559 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่ำ ในกำรสรำ้งโอกำสให้สตรเีข้ำถึงแหล่งเงนิทุนส ำหรบั 
กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำอำชพี สรำ้งงำน สรำ้งรำยได้ หรอืเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตร  ี
และองค์กรของสตร ี   
  2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือกำรส่งเสรมิบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรแีละเครอืข่ำยสตร ี  
ในกำรเฝ้ำระวังดูแลและแก้ไขปัญหำของสตร ีกำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชวีติของสตร ีน ำไปสู่กำรสรำ้ง
สวัสดิภำพ หรอืสวัสดิกำรเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองสตรแีละผู้ด้อยโอกำสอ่ืน ๆ ในสังคม 



  

 
 

                3. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือกำรส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตร ี  
กำรสรำ้งภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้เพ่ือเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรแีละองค์กรของ
สตร ี
               4. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือสนับสนุนโครงกำรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตร  ี
ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 

  บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ี  
  1. ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแนวทำงในกำรบรหิำรกองทุนให้เป็น 
ไปตำมวัตถุประสงค์ 
               2. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
               3. ก ำหนดข้อบังคับเก่ียวกับกำรบรหิำรงำนบุคคล กำรเงนิ กำรพัสดุ ตลอดจนกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์หรอืสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทุนให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
               4. ก ำกับดูแลกำรบรหิำรจัดกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 
               5. แต่งต้ังผู้อ ำนวยกำร 
               6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำหรอืปฏิบัติงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร
มอบหมำย 
              ท่ีมำ : ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ีพ.ศ. 2559  ข้อ 9 

  2.2 กรอบยุทธศำสตรช์ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศำสตรช์ำติมีวสัิยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร ์ได้แก่ 
               1. ยุทธศำสตรด้์ำนควำมม่ันคง 
               2. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
               3. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพทรพัยำกรมนุษย์ 
               4. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
               5. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสรำ้งกำรเติบโตบนคุณภำพชวีติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
               6. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรปรบัสมดุลและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 
        2.3 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ 23 ฉบับ 
               1. ประด็นพลังทำงสังคม 
                2. ประเด็นเศรษฐกิจฐำนรำก 
        2.4 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน  
               1. ด้ำนกำรเมือง 
   2. ด้ำนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน 
 3. ด้ำนกฎหมำย 
 4. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
 5. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 6. ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 7. ด้ำนสำธำรณสุข 



  

 
 

 8. ด้ำนส่ือสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 9. ด้ำนสังคม 
 10. ด้ำนพลังงำน 
 11. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 12. ด้ำนกำรศึกษำ 
 13. ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำแรงงำน และกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์ 
 2.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนำ คือ “พลิกโฉมประเทศไทย สู่สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ 
สรำ้งมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จงึได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำ จ ำนวน  
5 ประกำร ประกอบด้วย 
 1. กำรปรบัโครงสรำ้งกำรผลิตสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม 
  2. กำรพัฒนำคนส ำหรบัโลกยุคใหม่ 
 3. กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม 
 4. กำรเปล่ียนผ่ำนกำรผลิตและบรโิภคไปสู่ควำมย่ังยืน 
 5. กำรเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถของประเทศในกำรรบัมือกับกำรเปล่ียนแปลงและควำมเส่ียง
ภำยใต้บรบิทโลกใหม่  
 
         แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) มีจงึได้ก ำหนดหมุด
หมำยกำรพัฒนำ จ ำวน  13 หมุดหมำย ดังน้ี 
    1. ไทยเป็นประเทศชัน้น ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
    2. ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภำพและควำมย่ังยืน 
    3. ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำท่ีส ำคัญของโลก 
      4. ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
    5. ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตรท์ำงโลจสิติกส์ท่ีส ำคัยของภูมิภำค 
      6. ไทยเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะและอุตสำหกรรมดิจทัิลของอำเซยีน 
    7. ไทยมีวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภำพสูงและสำมำรถแข่งขันได้ 
    8. ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉรยิี่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
    9. ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุน่ลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมท่ีเพียงพอ 
เหมำะสม 
  10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสังคมคำรบ์อนต่ำ 
      11. ไทยสำมำรถลดควำมเส่ียงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิ
ประเทศ 
   12. ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเน่ือง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
   13. ไทยมีภำครฐัท่ีทันสมัย มีประสิทิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
 

     2.6 แผนพัฒนำสตรใีนชว่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
    ยุทธศำสตรท่ี์  1  ปรบัเปล่ียนเจตคติของสังคมในประเด็นควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันระหว่ำง 
                                            หญิงชำย 
       ยุทธศำสตรท่ี์  2  เสรมิพลัง เพ่ิมบทบำทกำรมีส่วนรว่มเพ่ือพัฒนำสังคมและพัฒนำคุณภำพชวีติ  
                                             แก่สตรทุีกกลุ่มและทุกระดับ 



  

 
 

      ยุทธศำสตรท่ี์  3  พัฒนำเง ื่อนไขและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำสตรท่ีีมีประสิทธผิลและเสมอภำค 
      ยุทธศำสตรท่ี์  4  ก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ขจดัปัจจยัเส่ียง ป้องกัน คุ้มครอง ชว่ยเหลือและ  
                                            เยียวยำ 
      ยุทธศำสตรท่ี์  5  สรำ้งควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตร ี

        2.7 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน 
      วสัิยทัศน์ “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐำนรำกม่ันคง เติบโตอย่ำงยั่งยืนด้วยหลักปรชัญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ” 
      แผนปฏิบัติรำชกำรท่ี 1 กำรบรหิำรจัดกำรชุมชนเพ่ือกำรพ่ึงตนเองอย่ำงยั่งยืนด้วย 
หลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
      แผนปฏิบัติรำชกำรท่ี 2 กำรบรหิำรจดักำรและขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยทุนชุมชน 
      แผนปฏิบัติรำชกำรท่ี 3 กำรบรหิำรจัดกำรเครอืข่ำยกำรพัฒนำชุมชนและเสรมิสรำ้งบทบำท
กำรพัฒนำชุมชนในภูมิภำคอำเซยีนและนำนำชำติ 
 แผนปฏิบัติรำชกำรท่ี 4 กำรเสรมิสรำ้งองค์กรให้มีควำมทันสมัย สมรรถนะสูง มีจติวญิญำณ
กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงมืออำชพี 

         2.8 แผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

 วสัิยทัศน์ “เป็นแหล่งทุนท่ีส ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคุณภำพชวีติและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน” 

  ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี
                       ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีติ 
                       ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
3. กลไกกำรขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
     1. คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี(คกส.) 1 คณะ 
     2. คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.) 1 คณะ 
     3. คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัด (อกส.จ.) 76 คณะ 
     4. คณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับ
อ ำเภอ  (อกส.อ.) 878 คณะ 
     5. คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรจีงัหวัด 76 จงัหวัด 
    6. คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 1 คณะ  
     7. คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีขต 50 เขต 
     8. คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรตี ำบล 5,884 คณะ/เทศบำล 1,885 คณะ                      
                        (ตำมเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
     9. อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรหีมู่บ้ำน/ชุมชน 89,086 คน 
                        (ตำมเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) (8 คน) 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรี 

กรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) 

(8-12 คน) (ประธาน คกส.แต่งต้ัง) 

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานกองทุนพัฒนา 

บทบาทสตรี 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

(อกส.จ.) (10-12 คน) 

(ประธาน คกส.แต่งต้ัง) 

ส านักงานเลขานกุาร อกส.กทม. ส านักงานกองทุนพัฒนา 

บทบาทสตรี (สกส.) 
ส านักงานเลขานกุาร อกส.จ. 

คณะท างานขบัเคลื่อนกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

(9-12 คน) 

(ประธาน อกส. กทม. แต่งตั้ง) 
 

กลุ่มอ านวยการ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานอ านวยการและบริหารงานทั่วไป 

คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีเขต (9-12 คน) 

(ประธาน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ส านักงานเลขานกุาร อกส.อ. 

กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร ์

- งานยทุธศาสตร์แผนงานและโครงการ 

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

คณะท างานขบัเคลื่อนกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

(9-12 คน)(ประธาน อกส.จ.แต่งตั้ง) 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 

- งานส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพกองทุน 

- งานเครือข่ายสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

การด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ระดับอ าเภอ (อกส.อ.) 

(7-11 คน)(ประธาน คกส.แต่งต้ัง) 

คณะท างานขบัเคลื่อนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรตี าบล/เทศบาล 

(7-9 คน) (ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง) 

ส่วนกลาง 

อาสาสมัครผู้ประสานงาน 

กองทุนฯ ชุมชนละ 1 คน 

(ประธาน อกส. กทม. แต่งต้ัง) 

กลุ่มกฎหมาย 
- งานกฏหมาย 

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ 

หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน 

(กรณีต าบล/เทศบาล 

มีหมู่บา้น/ชมุชนไม่ถึง 7 หมูบ่้าน/ชุมชน 

ให้เลือกเพิ่มเป็นหมู่บา้น/ชุมชน 

ละ 2-3 คน (ประธาน อกส.อ.แต่งตั้ง) 



  

  

4. โครงสรำ้งอัตรำก ำลังและบทบำทหน้ำท่ีของบุคลำกรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
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  4.1 อัตรำก ำลัง   
  พระรำชบัญญัติกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 มำตรำ 16 ให้หน่วยงำนของรฐัท่ีมีทุนหมุนเวยีน 
ท่ีไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีนเพ่ือรองรบักำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด รวมท้ังส้ิน 423 อัตรำ 

  1) ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
   - ข้ำรำชกำร (เต็มเวลำ)       จ ำนวน  38  อัตรำ (ปฏิบัติงำนจรงิ 16 อัตรำ) 
   - พนักงำนกองทุนฯ (ระดับปรญิญำตร/ีปวส.)   จ ำนวน  14  อัตรำ 
   - ลูกจำ้ง (ระดับปรญิญำตร/ีปวส.)      จ ำนวน  21   อัตรำ 
     รวมท้ังส้ิน       จ ำนวน  73   อัตรำ 

  2) ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร  
   - พนักงำนกองทุนฯ (ระดับปรญิญำตร/ีปวส.)   จ ำนวน  5  อัตรำ 

  3) ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรจีงัหวัด  
   - ข้ำรำชกำร (บำงเวลำ)       จ ำนวน  76  อัตรำ (จงัหวัดละ 1 อัตรำ) 
   - พนักงำนกองทุนฯ (ระดับปรญิญำตร/ีปวส.)  จ ำนวน  269  อัตรำ (จงัหวัดละ 2 - 3 อัตรำ) 
          รวมท้ังส้ิน   จ ำนวน  345  อัตรำ 

 4.2 หน้ำท่ีของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี(สกส.) ตำมข้อบังคับฯ คกส.ข้อ 12 
     1. เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรหิำร 
     2. ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกองทุน 
     3. ศึกษำ รวบรวม และวเิครำะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
     4. เผยแพรป่ระชำสัมพันธเ์ก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
     5. ด ำเนินกำรและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรหน่วยงำนภำครฐั รฐัวสิำหกิจ และองค์กรต่ำง ๆ   
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
     6. ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรพัฒนำบุคลำกร และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนกองทุน 
     7. รวบรวมและจดัท ำระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนกองทุน 
     8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ี คกส. มอบหมำย 

  4.3  บทบำทหน้ำท่ีของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ี
   1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ซึ่งอย่ำงน้อย ประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนในปีท่ีผ่ำนมำ แผนกำรปฏิบัติงำน ประมำณกำรรำยรบัรำยจำ่ยประจ ำปี และประมำณกำรกระแสเงนิสด
เพ่ือน ำเสนอ คกส.อนุมัติอย่ำงน้อยหกสิบวันก่อนวันท่ีเร ิม่ต้นปีบัญชขีองทุกปี และให้ส่งกระทรวงกำรคลัง
อย่ำงน้อยสำมสิบวันก่อนวันท่ีเร ิม่ต้นปีบัญชขีองทุกปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรใชจ้ำ่ยเงนิ (ตำมข้อบังคับฯ 
คกส. ว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ.2559 ข้อ 20 ) 
    2. อนุมัติส่ังจ่ำยเงนิของกองทุนฯ ตำมแผนกำรด ำเนินงำนและประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจ ำปีท่ีได้รบัอนุมัติตำมข้อ 20 ของข้อบังคับฯ คกส. ว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
พ.ศ. 2559  (ตำมข้อบังคับฯ คกส. ว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2559 ข้อ 21)  
 
 
 
 
 



  

 
 

4.4   โครงสรำ้งกำรบรหิำร 

1. คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี(คกส.) 
 มีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร ์มำตรกำร และแนวทำงในกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรใีห้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ พิจำรณำอนุมัติแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ก ำหนดข้อบังคับ
เก่ียวกับกำรบรหิำรงำนบุคคล กำรเงนิ กำรพัสดุ ตลอดจนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนสิทธปิระโยชน์หรอื
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด ก ำกับดูแลกำรบรหิำรจดักำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีแต่งต้ังผู้อ ำนวยกำร แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำหรอื
ปฏิบัติงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย 
2. คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.) 
 มีอ ำนำจหน้ำท่ี บรหิำรงำน ก ำกับดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรใีน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีตำมท่ีคณะ
กรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติ พิจำรณำอนุมัติโครงกำรท่ีสมำชกิขอรบักำรสนับสนุน
โครงกำรประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน และโครงกำรประเภทเงนิอุดหนุน ประสำน ส่งเสรมิ และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรแีละสมำชกิในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร แต่งต้ังคณะท ำงำน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีขต 
อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรชุีมชน และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมข้อบังคับ หรอืตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรมีอบหมำย 
3. คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรจีงัหวัด (อกส.จ.) 
 มีอ ำนำจหน้ำท่ี บรหิำรงำน ก ำกับดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ี
ในระดับจังหวัด จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรจีงัหวัด ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรอีนุมัติ พิจำรณำอนุมัติโครงกำรท่ีสมำชิกขอรบักำรสนับสนุนโครงกำรประเภทเงนิทุน
หมุนเวยีน และโครงกำรประเภทเงนิอุดหนุน ประสำน ส่งเสรมิ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรแีละสมำชกิในระดับจงัหวัด แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ระดับจงัหวัด แต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับ
จังหวัดและคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอี ำเภอ 
แต่งต้ังคณะท ำงำนอ่ืน เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำ อุปสรรค ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัด ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมข้อบังคับ หรอืตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีอบหมำย 
4. คณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอี ำเภอ (อกส.อ.)  
 มีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำกับ ติดตำม ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสำนกำรด ำเนินงำนของกองทุนในเขต
พ้ืนท่ีอ ำเภอ จดัท ำแผนก่ีติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีอ ำเภอ ตรวจสอบ กล่ันกรอง และให้
ควำมเห็นชอบโครงกำรท่ีสมำชิกขอรบักำรสนับสนุนโครงกำรประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน และโครงกำร
ประเภทเงนิอุดหนุน แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรตี ำบลและคณะท ำงำน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีทศบำล แต่งต้ังอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
หมู่บ้ำนหรอืชุมชน แต่งต้ังคณะท ำงำนอ่ืน เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน 



  

 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำ และอุปสรรค เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ระดับจงัหวัด ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมข้อบังคับ หรอืตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรจีงัหวัด มอบหมำย 
5. ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
 เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร (อกส.กทม.) มีกำร
แบ่งกลุ่มงำนเพ่ือกำรปฏิบัติงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีประกอบด้วย 4 กลุ่มงำน ดังน้ี 
 5.1 กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับงำนอ ำนวยกำรและบรหิำรงำนท่ัวไปของส ำนักงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีงำนกำรเจำ้หน้ำท่ี งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะ งำนกำรเงนิ
และบัญชขีองส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีซึง่แบ่งออกเป็น 2 งำน ดังน้ี 
  (1) งำนอ ำนวยกำรและบรหิำรท่ัวไป ท ำหน้ำท่ีบรหิำรงำนท่ัวไปของส ำนักงำน งำนธุรกำร 
งำนสำรบรรณ และงำนควบคุมภำยใน บรหิำรทรัพยำกรบุคคล งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนท่ี  
งำนยำนพำหนะ และทรพัย์สินอ่ืน ๆ ของส ำนักงำน สนับสนุนกำรประชุม สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ของกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำน 
  (2) งำนกำรเงนิและบัญชี ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงนิ 
ทุกประเภท (งบบรหิำร งบเงนิอุดหนุน และงบเงนิทุนหมุนเวยีน) ของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
(สกส.) และส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 
(อกส.กทม.) ก ำหนด ปรบัปรุงและพัฒนำระบบบัญชแีละกำรเงนิของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกำรโอน
จัดสรรเงนิ ควบคุม ติดตำมและรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรให้ค ำปรกึษำแนะน ำ 
ด้ำนกำรเงนิกำรคลัง กำรบัญช ีแก่เจำ้หน้ำท่ีท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
 5.2 กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ มีอ ำนำจหน้ำท่ีจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร ์กลยุทธ์และ 
แนวทำงกำรบรหิำรกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ก ำหนด
หลักเกณฑ์ วธิีกำร และเง ื่อนไขกำรจัดสรรเงนิทุน กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกองทุน พัฒนำบทบำทสตร ีกำรควบคุมดูแลและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
กำรบรหิำรจดักำรข้อมูลสำรสนเทศ ระบบทะเบียนสมำชกิ ทะเบียนลูกหน้ีของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กำรใช้ประโยชน์ของผู้รบับรกิำรท้ังภำยใน ภำยนอก และเพ่ือกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบรหิำร  
ซึง่แบ่งออกเป็น 2 งำน ดังน้ี 
  (1) งำนนโยบำยและแผนงำน มีอ ำนำจหน้ำท่ีวเิครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือกำรจดัท ำ
ยุทธศำสตร ์แผนปฏิบัติกำร ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้เชือ่มโยงกับนโยบำยรฐับำลและยุทธศำสตรช์ำติ 
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและค ำของบประมำณประจ ำปี จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์องทุนและควบคุมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุน
หมุนเวยีนตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด เสนอหลักเกณฑ์ วธิกีำร และเง ื่อนไข เก่ียวกับเงนิทุนหมุนเวยีน
และเงนิอุดหนุนต่อผู้บรหิำร สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีสนอผู้บรหิำรและ
คณะกรรมกำรบรหิำรเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ 
  (2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรกองทุน มีอ ำนำจหน้ำท่ีบรหิำรจดักำรข้อมูล
สำรสนเทศ ระบบทะเบียนสมำชิก ทะเบียนลูกหน้ี และข้อมูลโครงกำรท่ีได้รบักำรสนับสนุนจำกกองทุน 
พัฒนำและบรหิำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรกองทุน พัฒนำโครงข่ำยพ้ืนฐำน                      
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงระบบข้อมูลและกำรรำยงำนกับส่วนภูมิภำค บรกิำรข้อมูล
สำรสนเทศ ข้อมูลสมำชกิ ข้อมูลลูกหน้ี ท้ังภำยในและภำยนอกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีบรหิำรจดักำร



  

 
 

ระบบรกัษำควำมปลอดภัยของระบบเครอืข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครอืข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบข้อมูลของกองทุน 
 5.3 กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพ มีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพ
กำรบรหิำรจดักำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรขีองคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน และอำสำสมัคร ทุกระดับ 
งำนส่งเสรมิและพัฒนำ สตร ีองค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตร ีกำรแสวงหำควำมรว่มมือ กำรประสำนงำน
เครอืข่ำยท่ีด ำเนินงำนเก่ียวกับสวัสดิกำรและสวัสดิภำพสตรแีละองค์กรสตร ีงำนยกระดับมำตรฐำนและ
ธรรมำภิบำลกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกำรเผยแพรป่ระชำสัมพันธแ์ละเสรมิสรำ้งภำพลักษณ์องค์กร  
และงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร ซึง่แบ่งออกเป็น 
2 งำน ดังน้ี 
  (1) งำนส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพกองทุน มีหน้ำท่ีศึกษำ วเิครำะห์ ก ำหนดแนวทำง
กำรส่งเสรมิควำมเข้มแข็งและพัฒนำศักยภำพของคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน และอำสำสมัคร  
ทุกระดับ ยกระดับมำตรฐำนและธรรมำภิบำลของกองทุน และเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรกี รุงเทพมหำนคร และงำนบรหิำรท่ัวไปของส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 
  (2) งำนเครอืข่ำยสัมพันธ์ มีหน้ำท่ีขยำยฐำนสมำชิก ให้ค ำปรกึษำ และส่งเสรมิ 
ในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพสตร ีองค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตร ี  
ในทุกด้ำน กำรส่งเสรมิ สรำ้งควำมเข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมเครอืข่ำยสมำชกิกองทุน สรำ้งควำมเข้ำใจ 
ประสำนควำมรว่มมือระหว่ำงองค์กร และเครอืข่ำยท่ีเก่ียวข้องกับสตร ีสนับสนุนและพัฒนำจดักำรควำมรู ้
กำรบรหิำรจัดกำรกองทุนในรูปแบบและวธิกีำรต่ำง ๆ ส่งเสรทิและเผยแพรป่ระชำสัมพันธกิ์จกรรมกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกองทุน เสรมิสรำ้งภำพลักษณ์องค์กรผ่ำนชอ่งทำงกำรประชำสัมพันธต่์ำง ๆ  
 5.4 กลุ่มกฎหมำย มีหน้ำท่ีส่งเสรมิควำมรูด้้ำนกฎหมำยระเบียบท่ีเก่ียวกับกองทุน กำรด ำเนินงำน
และให้ค ำแนะน ำ ปรกึษำ วนิิจฉัยตีควำมเก่ียวกับข้อกฎหมำย ประกำศ ค ำส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ ข้อพิพำท งำนนิติกรรมและสัญญำ งำนสนับสนุน และพัฒนำ ศึกษำ วเิครำะห์ ข้อมูลลูกหน้ี
เพ่ือสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรหน้ีค้ำงช ำระและกำรทุจรติต่ำง ๆ และตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ประสำน 
และด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยต่ำง ๆ ส่งเสรมิควำมรู ้ด้ำนระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ด ำเนินกำร
ประสำนงำนในชั้นพนักงำนสอบสวน อัยกำร ศำล และชั้นบังคับของกองทุนท้ังในส่วนกลำงและ 
ส่วนภูมิภำค 
 5.5. กลุ่มตรวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกองทุน จัดท ำแผน 
กำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีเป็นระบบ จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผู้มีอ ำนำจ และติดตำม 
กำรตรวจสอบ  
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

ทิศทำงแผนปฏิบัติกำรระยะยำว 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1. ควำมเชือ่มโยงของแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรกัีบ    
    ยุทธศำสตรช์ำติและแผนพัฒนำระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งทรพัยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ด้ำนกำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ด้ำนกำรสรำ้งกำรเติบโตบนคุณภำพชวีติทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตรท์ี่ 6 ด้ำนกำรปรบัสมดุลและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั แผนแม่บทภำยใต้ 

ยุทธศำสตรช์ำติ  
23 ฉบับ 

 

ประเด็นที ่15 ด้ำนพลังสังคม  
ประเด็นที ่16 ด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก 

แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน  
(ฉบับปรบัปรุง) 

 

ด้ำนที ่5 ด้ำนเศรษฐกิจ กระจำยควำมเจรญิและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม  
เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและลดควำมเหลื่อมล้ำ 
ด้ำนที ่9 ด้ำนสังคม สรำ้งสังคมคุณภำพทีเ่ป็นธรรม ไม่แบ่งแยก ให้โอกำสทุกคน
ตำมศักยภำพทีม่ี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที ่13 
(พ.ศ. 2566 -2570) 

 

หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุน่ลดลง และคนไทยทกุคนมีควำมคุ้มครอง
ทำงสังคมทีเ่พียงพอ เหมำะสม 

แผนพัฒนำสตรใีนชว่ง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ยุทธศำสตรท์ี ่1  ปรบัเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ควำมเสมอภำคเทำ่เทยีมกัน
ระหว่ำงหญิงชำย 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 เสรมิพลังเพิม่บทบำทกำรมีส่วนรว่มเพื่อพัฒนำสังคมและพัฒนำ
คุณภำพชวีติ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 3 พัฒนำเง ือ่นไขและปัจจยัทีเ่อื้อต่อกำรพัฒนำสตรทีีม่ีประสิทธผิล
และเสมอภำค 
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ก ำหนดกำรเฝ้ำระวัง ขจดัปัจจยัเส่ียง ป้องกัน คุ้มครอง ชว่ยเหลือ 
และเยยีวยำ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 สรำ้งควำมเข้มแข็งของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำสตร ี

กรมกำรพัฒนำชุมชน 

วสัิยทัศน์   “เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ด้วยหลักปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่1 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนให้สำมำรถ                   
                                       บรหิำรจดักำรและพึง่ตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่2 กำรส่งเสรมิและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคง 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่3 กำรสรำ้งควำมรว่มมือและส่งเสรมิบทบำทเครอืข่ำย                 
                                       กำรพัฒนำชุมชนทัง้ในและต่ำงประเทศ 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร ือ่งที ่4 กำรพัฒนำองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง  

                          และมีธรรมำภิบำล บุคลำกรมีอุดมกำรณ์และ  
                                       เชีย่วชำญในงำนพัฒนำชุมชน 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที ่1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี              
ประเด็นกำรพัฒนำที ่2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรใน กำรบรหิำรกองทนุฯ  ตำมหลักธรรมำภิบำล  
 



  

 
 

2. กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1 เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนส ำหรบัสตรท่ีีมีดอกเบ้ียต่ำ ใน
กำรสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชพี สรำ้งรำยได้ให้แก่สมำชกิให้มีควำม
เข้มแข็ง พ่ึงตนเอง และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
S2 กองทุนมีเงนิอุดหนุนส ำหรบัองค์กรสตร ีเพ่ือส่งเสรมิและ
พัฒนำศักยภำพของสตรสีรำ้งกำรมีส่วนรว่ม และกำรเรยีนรูใ้น
ชุมชน 
S3 กองทุนมีระเบียบข้อกฎหมำยรองรับให้คณะกรรมกำรมี
อ ำนำจในกำรด ำเนินงำนออกมำตรกำรแนวทำง ต่ำงๆ ได้ทันต่อ
สถำนกำรณ์  
S4 คณะท ำงำนในทุกระดับ เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำร
บรหิำรงำนกองทุนครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับหมู่บ้ำนถึง
ระดับประเทศ 
S5 กองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีกำรบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำล 
 

W1 กองทุนไม่มีกำรทบทวนข้อมูล คู่มือ แนวทำง ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำนท่ีเป็นปัจจุบันท ำให้แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ชดัเจน 
W2 กองทุนขำดกำรวเิครำะห์ วจิยั ประเมินผลควำมส ำเรจ็และปัญหำใน
กำรด ำเนินงำน 
W3 ระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ีไม่เสถียร ท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถ
เรยีกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
W4 ระบบกำรเงนิ บัญช ีกำรรำยงำน ไม่ทันสมัย ไม่ทันก ำหนดเวลำ 
ไม่สะดวกในกำรใชง้ำน 
W5 พนักงำนกองทุนขำดขวัญก ำลังใจ ไม่มีควำมม่ันคงในอำชีพ 
สวัสดิกำรไม่เหมำะสม มีกำรลำออกบ่อยครัง้ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเน่ือง 
W6 กำรสรำ้งกำรรบัรูช้อ่งทำงกำรประชำสัมพันธง์ำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรยีังไม่ท่ัวถึง 
W7 ไม่มีระบบประกันควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (หลักทรัพย์, ประกัน
,ฌำปนกิจ, กำรออมเงนิ) ในกำรกู้เงนิทุนหมุนเวยีน 
W8 เจำ้หน้ำท่ี ข้ำรำชกำร ไม่เพียงพอ รบัผิดชอบงำนหลำยด้ำน และมีภำระ
งำนในพ้ืนท่ีมำก 
W9 กองทุนอยู่ภำยใต้ก ำกับของรำชกำรและเจำ้หน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนเป็น
ข้ำรำชกำร ส่งผลให้ไม่สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเรง่รดัหรอืติดตำมทวง
หน้ีท่ีมีควำมเข้มข้นได้เหมือนกับเอกชน 

โอกำส (O) อุปสรรค (T) 
O1 ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล มุ่งเน้นพัฒนำคนทุกชว่งวัยท ำ
ให้สตรทุีกชว่งวัยมีโอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำทุกด้ำน 
O2 มีหน่วยงำนภำครฐัท้ังส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรเอกชน ท่ีมีภำรกิจในด้ำนกำรพัฒนำสตรท่ีีสำมำรถรว่ม
บูรณำกำรกำรท ำงำนได้ 
O3 สตร/ีองค์กรสตรมีีบทบำทในสังคมในกำรขับเคล่ือนและกำร
พัฒนำสตรใีนทุกด้ำน เชน่ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น 
O4 เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสำมำรถน ำมำสนับสนุนเอ้ือประโยชน์ให้
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรนี ำมำใช้ในกำรขับเคล่ือนงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ พัฒนำระบบBack up/ข้อมูล/บรกิำร กำรส่งเสรมิอำชพี/
กำรบรหิำรหน้ี แก้ไขปัญหำกองทุน /องค์กรสตร ีเคร ือ่งมือส่ือสำร /
อุปกรณ์ต่ำง  ๆ
O5 สังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสิทธสิตร ีปญัหำกำร
ละเมิดและกระท ำควำมรุนแรงต่อสตร ี
 

T1 กำรผันผวนของเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจฐำนรำกส่งผล
ต่อต้นทุนกำรผลิต ชอ่งทำงกำรตลำด และรำยได้ของสมำชกิลดลง 
T2 ภัยพิบัติ สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้สมำชิกรำยได้ลดลง หรอืขำดรำยได้  
มีปัญหำกำรช ำระคืนเงนิต้นและดอกเบ้ียของกองทุนพัฒนำบทบำท
สตร ี
T3 ภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้สินค้ำและบรกิำรรำคำแพง ส่งผลกำรต่อกำร
ด ำรงชวีติและประกอบอำชพีของสมำชกิส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีสินภำค
ครวัเรอืนสูงข้ึน ขำดเงนิออม 
T4 สถำนกำรณ์ สงครำม รสัเซยี และยูเครน เกำหลี และ สหรฐัอเมรกิำ ท ำ
ให้สินค้ำรำคำสูงข้ึน ส่งผลกำรต่อกำรด ำรงชีวติและประกอบอำชีพและ 
รำยได้ของสมำชกิ 
T5 สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรบีำงส่วนไม่ให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรช ำระคืนเพรำะมีควำมเชื่อว่ำเงนิกองทุนเป็นเงนิรำชกำรไม่
จ ำเป็นต้องช ำระคืน 
T6 นักกำรเมือง/ผู้มีอิทธพิลในพ้ืนท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด ำเนินงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี



  

 
 

3. วสัิยทัศน์ เป้ำประสงค์/เปำ้หมำยหลัก พันธกิจ ประเด็นกำรพัฒนำ กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
 
วสัิยทัศน์ :  เป็นแหล่งทุนท่ีส ำคัญของสตรใีนกำรพัฒนำคุณภำพชวีติและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีควำม      
                เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยหลัก : สตรมีีควำมม่ันคงด้ำนรำยได้ มีคุณภำพชวีติท่ีดี เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
                                               และสังคมในชุมชน  
พันธกิจ 
 1. จดัสรรเงนิทุนหมุนเวยีนให้แก่สตรแีละองค์สตร ีเพ่ือน ำไปใชใ้นกำรสรำ้งงำน กำรสรำ้งอำชพี  
สรำ้งรำยได้ในชุมชน  
 2. จดัสรรเงนิทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำสตร ีองค์กรสตร ีและเครอืข่ำยสตรใีห้มีขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนร่วมในกำรปกป้อง คุ้มครอง แก้ไขปัญหำสตร ีพัฒนำคุณภำพชีวติสตร  ี
และผู้ด้อยโอกำสในชุมชน 
 3. บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
ประเด็นกำรพัฒนำ 

ประเด็นกำรพัฒนำ แผนงำน 

1. กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี 1.1 กำรพัฒนำกลุ่มอำชพีสตร ี
1.2 กำรพัฒนำกลยุทธท์ำงกำรตลำด 
1.3 กำรส่งเสรมิชอ่งทำงกำรตลำด 

2. กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กร
สตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 

2.1 กำรพัฒนำศักยภำพสตรแีละองค์กรสตร ี
2.2 กำรพัฒนำศักยภำพเครอืข่ำยสตรทุีกระดับ 
2.3 กำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชวีติ 

3. กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรใน
กำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

3.1 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคล่ือนกองทุนฯ 
3.2 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
3.3 กำรพัฒนำระบบในกำรบรหิำรจดักำร 

 
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี
เป้ำหมำย : สตรมีีรำยได้เล้ียงดูตนเองและครอบครวัได้  
ตัวชีว้ัดประเด็นกำรพัฒนำ  :  
 1. จ ำนวนโครงกำรท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติได้รบักำรส่งเสรมิอำชพี 
 2. จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รบักำรสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
 3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1.1 กำรพัฒนำกลุ่มอำชพีสตร ีประกอบด้วยโครงกำรท่ีส ำคัญ ดังน้ี 

              1. กำรสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ือกำรประกอบอำชพี 

              2. กำรส่งเสรมิกำรรวมกลุ่มอำชพี 

              3. กำรส่งเสรมิและพัฒนำกลุ่มอำชพีสตร ี 
              4. กำรเพ่ิมประสิทธภิำพกลุ่มอำชพีสตร ี 

              5. กำรพัฒนำกลุ่มอำชพีสตรเีป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 



  

 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ : 1.2 กำรพัฒนำกลยุทธท์ำงกำรตลำด ประกอบด้วยโครงกำรท่ีส ำคัญ ดังน้ี 
                1. กำรจดัท ำฐำนข้อมูล (ฐำนข้อมูลอำชพี/ฐำนข้อมูลตลำด) 
                 2. กำรส่งเสรมิองค์ควำมรูด้้ำนกำรตลำดให้แก่กลุ่มอำชพีสตร ี
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1.3 กำรส่งเสรมิชอ่งทำงกำรตลำด ประกอบด้วยโครงกำรท่ีส ำคัญ ดังน้ี 

      1. ส่งเสรมิตลำด online/offline 
     2. ส่งเสรมิกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสมำชกิ 

       3. จดัมหกรรมสินค้ำกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
 
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ
เป้ำหมำย : องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตรมีีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรแีละมีส่วนรว่มในกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมม่ันคงของชุมชน 
 ตัวชีว้ัดประเด็นกำรพัฒนำ : 
 1. จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 
 2. กลุ่มองค์กรและเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้รบักำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ  
ในกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
 3. องค์กรสตรจีัดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของสตร  ี
หรอืกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 

แนวทำงกำรพัฒนำ : 2.1 กำรพัฒนำศักยภำพสตรแีละองค์กรสตร ีประกอบด้วยโครงกำรท่ีส ำคัญ ดัง 
                       1. กำรสนับสนุนเงนิอุดหนุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพสตรแีละองค์กรสตร ี

                2. กำรสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพสตร ีผู้น ำสตร ีและองค์กรสตร ี
           3. กำรสรำ้งผู้น ำสตรรุีน่ใหม่ 

          4. กำรส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม  
กำรปกครองและกำรเมืองในชุมชน 

               5. กำรส่งเสรมิควำมเข้มแข็งในกำรบรหิำรจดักำรองค์กรสตร ี
แนวทำงกำรพัฒนำ : 2.2 กำรพัฒนำศักยภำพเครอืข่ำยสตรทุีกระดับ ประกอบด้วยโครงกำรท่ีส ำคัญ ดังน้ี 

                  1. กำรส่งเสรมิองค์ควำมรูใ้นกำรบรหิำรงำนเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
                  2. กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่ำงเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
เพ่ือเชือ่มประสำนกำรท ำงำนรว่มกัน 
                  3. กำรส่งเสรมิกำรบรหิำรงำนเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
                  4. กำรส่งเสรมิควำมเข้มแข็งในกำรบรหิำรจดักำรองค์กรสตร ี 
                  5. กำรส่งเสรมิเครอืข่ำยสตรใีนกำรกำรประสำรท ำงำนรว่มกับองค์กรสตร ี
และเครอืข่ำยอ่ืนๆ กำรเพ่ิมประสิทธภิำพ อกส.จ. อกส.อ. คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนฯ ทุกระดับ 
อำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนฯ ในระดับหมู่บ้ำน/ชุมชนในพ้ืนท่ี กทม.ให้สำมำรถรว่มกันขับเคล่ือน 
กำรด ำเนินงำนรว่มกัน 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 2.3 กำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชวีติ 

      1. กำรส่งเสรมิสตรใีนกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน 
กำรพัฒนำคุณภำพชวีติสตร ี 
      2. ส่งเสรมิกำรวจิยักองทุนพัฒนำบทบำทสตรกัีบกำรพัฒนำคุณภำพชวีติสตร ี
      3. กำรพัฒนำศักยภำพสตรแีละขจัดควำมยำกจนสมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรท่ีีมีรำยได้ต่ำตำมข้อมูล จปฐ./TPMAP 



  

 
 

      4. ส่งเสรมิกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
                      5. ส่งเสรมิองค์กรสตรจีดัสวัสดิกำรและส่งเสรมิสวัสดิภำพของสตร ี
 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีให้มีควำมม่ันคง ตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำหมำย : กองทุนมีควำมม่ันคงบรหิำรด้วยควำมเป็นธรรม โปรง่ใส และมีประสิทธภิำพ 
ตัวชีว้ัดประเด็นกำรพัฒนำ : 
 กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 3.1 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคล่ือนกองทุนฯ 

                          1. กำรเพ่ิมประสิทธภิำพบุคลำกรในกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
                        2 .  กำร ส่ง เสรมิกระบวนกำรจัดกำรควำม รู ้กำรท ำงำนในด้ำนต่ำง  ๆ  
เชน่ ด้ำนกำรเงนิ ด้ำนกฎหมำยแก่บุคลำกรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

แนวทำงกำรพัฒนำ : 3.2 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
   1. สนับสนุนกำรให้บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   2. สรำ้งและพัฒนำเครอืข่ำยกำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   3. พัฒนำระบบบัญชกีำรเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 

แนวทำงกำรพัฒนำ : 3.3 กำรพัฒนำระบบในกำรบรหิำรจดักำร 

   1. กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในกำรควบคุมภำยใน กำรบรหิำรงำน
บุคคล และกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
   2.  กำรปรับปรุงและพัฒนำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ท่ีเ อ้ือต่อกำร
ด ำเนินงำนกองทุนฯ 
   3. กำรจดัท ำคู่มีอ ส่ือ ส ำหรบักำรปฏิบัติงำนของกลไกกำรขับเคล่ือนงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรทุีกระดับ 
   4. กำรเสรมิสรำ้งภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ีรูจ้กัยอมรบั 
   5. กำรเชดิชูเกียรติสตร ีกลุ่มอำชพีและเครอืข่ำยสตรดีีเด่น เพ่ือสรำ้งแรงจูงใจ
ในกำรพัฒนำอำชพีและบทบำทสตร ี
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

4. ตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิข์องแผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่ำป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.  จ ำนวนโครงกำรที่กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรอีนุมัติในกำรส่งเสรมิอำชพี 

โครงกำร 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

2. รอ้ยละของโครงกำรที่ได้รบักำรอนุมัติ
เงนิกู้จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 

 
รอ้ยละ 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำร
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

 
ผลิตภัณฑ ์

 
239 

 
239 

 
239 

 
239 

 
239 

4. จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพ
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองใน
ชุมชน 

 
คน 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

 
55,000 

5. จ ำนวนองค์กรทีม่ีบทบำทในกำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพชีวติที่ได้ร ับกำร
อนุมัติเงนิอุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำท
สตร ี

 
กลุ่ม/
องค์กร 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

6. จ ำนวนโครงกำรทีอ่งค์กรสตรไีด้รบักำร
สนับสนุนเงนิจำกกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรเีพื่อพัฒนำบทบำทและคุณภำพชวีติ
สตร ี

 
โครงกำร 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

7. กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
มีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 
คะแนน 

 
3.0000 

 
3.0000 

 
3.0000 

 
3.0000 

 
3.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ค ำอธบิำยตัวชีว้ัด 
ตัวชีว้ัดท่ี 1 จ ำนวนโครงกำรท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติในกำรส่งเสรมิอำชพี 
ค ำจ ำกัดควำม :   
 โครงกำรท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติ  หมำยถึง โครงกำรท่ีสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ท้ังประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทองค์กรสตร ียื่นเสนอโครงกำรเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำชีพ  
และสมำชกิได้รบัเงนิไปประกอบอำชพีในแต่ละปีงบประมำณ 
ตัวชีว้ัดท่ี 2 รอ้ยละของโครงกำรท่ีได้รบักำรอนุมัติเงนิกู้จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
ค ำจ ำกัดควำม :   
           โครงกำร หมำยถึง จ ำนวนโครงกำรทีส่มำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรขีอรบัเงนิสนับสนุน
ทนุหมุนเวยีน 
         ได้รบักำรสนับสนุน  หมำยถึง ได้รบักำรพิจำรณำโครงกำรให้น ำเงนิไปประกอบอำชพี 
             มีรำยได้เพ่ิมข้ึน  หมำยถึง สมำชกิกองทุนได้น ำเงนิทุนไปประกอบอำชพีท ำให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชีว้ัดที ่3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ค ำจ ำกัดควำม :   
   ผลิตภัณฑ์ของสตร ีหมำยถึง  ผลิตภัณฑ์ของสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรท่ีีได้รบัเงนิกู้ยืม
จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีปประกอบอำชพี  
 กำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สตร ีที่ได้รบักำรพัฒนำและสำมำรถ
น ำไปจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  กับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจงัหวัด/อ ำเภอ 
หมำยเหตุ :  จงัหวัดขนำดเล็ก    34  จงัหวัด ๆ ละ    2 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน      68  ผลิตภัณฑ์ 
                  จงัหวัดขนำดกลำง  22  จงัหวัด ๆ ละ   3 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน      66  ผลิตภัณฑ์ 
                  จงัหวัดขนำดใหญ่   21 จงัหวัด ๆ ละ    5 ผลิตภัณฑ์    จ ำนวน    105  ผลิตภัณฑ์ 
                  รวมท้ังส้ิน   239  ผลิตภัณฑ์ 
ตัวชีว้ัดท่ี 4 จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 
ค ำจ ำกัดควำม :   
 สตร ีหมำยถึง สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรหีมู่บ้ำน/ชุมชน คณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรทุีกระดับ คณะกรรมกำรกลุ่มอำชพีสตร ี
ท่ีข้ึนทะเบียนกับกองทุนฯ   
ตัวชี้วัดท่ี 5 จ ำนวนองค์กรท่ีมีบทบำทในกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวติท่ีได้รบักำรอนุมัติเงนิ
อุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ค ำจ ำกัดควำม :   
 กลุ่มองค์กร หมำยถึง องค์กรสตรท่ีีเป็นสมำชกิกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
    กำรพัฒนำศักยภำพและทักษะ หมำยถึง กำรเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ในตัวเองให้มีมำกข้ึน
หรอืกำรพัฒนำควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ให้มีมำกข้ึน 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ตัวชีวั้ดที ่6 จ ำนวนโครงกำรท่ีองค์กรสตรไีด้รบักำรสนับสนุนเงนิจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีพ่ือพัฒนำ
บทบำทสตรแีละคุณภำพชวีติสตร ี        
ค ำจ ำกัดควำม : 
 องค์กรสตร ีหมำยถึง องค์กรสตรท่ีีเป็นสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
 ควำมต้องกำรของสตร ีหมำยถึง ควำมต้องกำรของสตรหีรอืกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ ท่ีก ำหนดไว้ใน
แผนกำรพัฒนำระดับหมู่บ้ำน อ ำเภอ จงัหวัด หรอืท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกี ำหนด โดยเป็นกิจกรรมท่ี
จดัโดยองค์กรสตรหีรอืองค์กรสตรมีีส่วนรว่มในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม   
 กำรพัฒนำคุณภำพชวีติ หมำยถึง หมำยถึง มีควำมสุข ควำมพอใจใน สุขภำพอนำมัย โภชนำกำร 
กำรศึกษำ รำยได้ ท่ีอยู่อำศัย ทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม กำรอยู่รว่มกันในสังคม/ชุมชน อย่ำงน้อย 2 ใน 4 ข้อ 
ดังน้ี 
 1. ครวัเรอืนของสมำชกิผ่ำนเกณฑ์ ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.)  
 2. สตรไีด้รบักำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของชุมชนหรอืรฐั 
 3. มีกำรท ำกิจกรรมรว่มกันภำยในครอบครวัและชุมชน 
 4. ครวัเรอืนของสมำชกิมีกำรออม 
ตัวชี้วัดท่ี 7 กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ค ำจ ำกัดควำม :   
  เกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงกำรคลังก ำหนด  หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินผลทุนหมุนเวยีน 
ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนดในแต่ละปีบัญชซีึง่จะประกอบด้วย เกณฑ์กำรประเมินผล 6 ด้ำน  ได้แก่  
 1. ด้ำนกำรเงนิ  
 2. ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 3. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 4. ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรทุนหมุนเวยีน 
         5. กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรผู้บรหิำรทุนหมุนเวยีน พนักงำน และลูกจำ้ง 
 6. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรฐั/กระทรวงกำรคลัง 
 โดยผลกำรประเมินในภำพรวมท้ัง 6 ด้ำน ไม่ตำ่กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนท่ีระดับ 3.0000 คะแนน 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

             



  

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1. ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรปีระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

      1.1 ควำมเป็นมำ/ท่ีมำ/เหตุผล 
 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีจัดต้ังตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2555 ด ำเนินกำรในระยะแรกภำยใต้ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
พ.ศ. 2555 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558 และให้มีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรแีห่งชำติ (สกพส.) อยู่ในส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตร ี 
ส ำนักนำยกรฐัมนตรต่ีอมำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มีมติเม่ือวันท่ี 29 กรกฎำคม 2557 
เห็นชอบให้โอนย้ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
แห่งชำติ (สกพส.) ไปอยู่กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย โดยคณะรฐัมนตรมีีมติเม่ือวันท่ี 
23 มิถุนำยน 2558 ให้จดัต้ังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรข้ึีนในกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยได้รบังบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 100,000,000 บำท 
(หน่ึงรอ้ยล้ำนบำทถ้วน) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดต้ังกองทุน และคณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวันท่ี 12 
เมษำยน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีส ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี(สลน.) และ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย เข้ำเป็นทุนหมุนเวยีนเดียวกัน โดยมีผล
ควบรวมต้ังแต่วันแรกของเดือนถัดจำกเดือน ท่ีคณะรฐัมนตรมีีมติให้ควำมเห็นชอบกำรควบรวมกองทุนฯ 
เป็นต้นไป เพ่ือประโยชน์ในกำรสะสำงบัญช ีและกำรเร ิม่ต้นของรอบบัญชกีองทุนหลังควบรวม จึงมีผลให้
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรอียู่ในควำมรบัผิดชอบของกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 
พฤษภำคม 2559 
 กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้รบัโอนเงนิสด หน้ีสิน จำกส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตร ี(สลน.)                
ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2559 ดังน้ี 
 - เงนิสด   9,306,467,538.23  บำท 
 - หน้ีสิน   5,974,881,188.64  บำท 
 รวมเงนิสดและหน้ีสิน 3,331,586,349.59  บำท 
     1.2 ข้ันตอน/วธิกีำรด ำเนินงำน 
 ด ำเนินกำรโดยจัดสรรงบประมำณให้กับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ในฐำนะเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับจงัหวัดและคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร ในฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้สตรรีวมกลุ่มเพ่ือกู้เงนิน ำไปพัฒนำอำชีพ สรำ้งงำน สรำ้งรำยได้ หรอืเสรมิสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจในแก่สตรแีละองค์กรสตร ี โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด ำเนินกำร
จดัสรรให้ดังน้ี  
 1.2.1 งบเงนิอุดหนุน จดัสรรให้ตำมขนำดของจงัหวัด 
       - จงัหวัดขนำดเล็ก จ ำนวน 34 จงัหวัด ๆ ละ   3,000,000  บำท 
       - จงัหวัดขนำดกลำง จ ำนวน 22 จงัหวัด ๆ ละ 4,000,000  บำท 
       - จงัหวัดขนำดใหญ่ จ ำนวน 21 จงัหวัด ๆ ละ  5,000,000  บำท 
        โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
         1. เป็นสมำชกิประเภทองค์กรสตร ี
         2. วงเงนิไม่เกิน 200,000 บำท  
                  3. โครงกำรท่ีเสนอขอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 



  

 
 

 1.2.2 งบเงนิหมุนเวยีน จัดสรรให้ตำมจังหวัด/กทม.โดยดูจำกจ ำนวนสมำชิก จ ำนวนประชำกร  
ผลกำรเบิกจำ่ยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และหน้ีค้ำงช ำระ วงเงนิต้ังแต่ 11,000,000 - 34,000,000 บำท 
       โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   1. เป็นสมำชกิประเภทองค์กรสตร ีและสตรปีระเภทบุคคลธรรมดำ รวมกันต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป 
  2. วงเงนิไม่เกิน 200,000 บำท  
  3. โครงกำรท่ีเสนอขอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
      1.3 ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.3.1 กำรรบัสมัครสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
  สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรแีละองค์กรสตร ี ข้อมูลจำกโปรแกรมทะเบียนจัดกำร
ลูกหน้ี (SARA)  ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 
ประเภทสมำชกิ ก่อนควบรวม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน รอ้ยละ 
1. บุคคธรรมดำ 
(สตรอีำยุ 15 ปี
บรบูิรณ์) 

10,141,759 13,599,547 14,230,892 
 

15,012,733 781,836 68.26 

2. องค์กรสตร ี 129 52,223 61,554 69,004 7,486 170.33 
 
 1.3.2 กำรเบิกจำ่ยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
          ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ข้อมูลจำกโปรแกรมทะเบียนจดักำรลูกหน้ี (SARA) ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 
 

รำยกำร จดัสรร (บำท) เบิกจำ่ย (บำท) รอ้ยละ 
งบเงนิทุนหมุนเวยีน 1,478,000,000.00 1,475,211,721.00 99.81 
งบเงนิอุดหนุน 228,000,000.00 175,152,965.00 78.82 
งบบรหิำร 402,036,300.00 264,810,180.58 65.87 

รวม 2,108,036,300.00 1,905,174,866.58 90.38 
 
          โดยมีโครงกำรและสมำชกิได้รบัเงนิทุนสนับสนุนและมีผู้ได้รบัผลประโยชน์ ดังน้ี 
 1.3.2.1 เงนิทุนหมุนเวยีน 
           มีสมำชิกท่ี ได้ร ับผลประโยชน์จำกเง นิทุนหมุนเวยีน จ ำนวน 11 ,703 โครงกำร  
และมีผู้ท่ีได้รบัประโยชน์ จ ำนวน 1,170,300 คน รำยละเอียดดังน้ี 

ประเภทอำชพี 
ปีงบประมำณ 2564 

จ ำนวน 
(โครงกำร) 

จ ำนวนเงนิ  
(บำท) 

ผู้ได้รบัประโยชน์
(คน) 

1. เกษตรกรรม 7,373 934,883,794.00 737,300 
2. อุตสำหกรรม 585 75,516,036.00 58,500 
3. พำณิชย์กรรมและบรกิำร 1,053 134,875,595.00 105,300 
4. คหกรรม 702 85,001,803.00 70,200 
5. หัตถกรรม 1,873 230,416,436.00 187,300 
6. ศิลปกรรม 117 14,518,057.00 11,700 

รวม 11,703 1,475,211,721.00 1,170,300 



  

 
 

  
     
 
 1.3.2.2 เงนิอุดหนุน 
             มีสมำชกิท่ีได้รบัผลประโยชน์จำกเงนิทุนอุดหนุน จ ำนวน 5,136 โครงกำร จ ำนวนเงนิ 
251,033,363 บำท และมีผู้ท่ีได้รบัประโยชน์ จ ำนวน 410,880 คน รำยละเอียดดังน้ี 

ประเภทอำชพี 
ปีงบประมำณ 2563 

จ ำนวน
(โครงกำร) 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

ผู้ได้รบัประโยชน์ 
(คน) 

1. ส่งเสรมิสุขภำพสตร ี 2,124 70,061,078.00 424,800 
2. แก้ไขปัญหำควำมเหล่ือมล้ำในสังคม 797 26,272,904.00 159,400 
3. แก้ไขปัญหำควำมยำกจน 1,327 43,788,174.00 265,400 
4. พัฒนำบุคลิกภำพ ทักษะกำรเป็นผู้น ำ 1,062 35,030,539.00 212,400 

รวม 5,310 175,152,695.00 1,062,000 
 
 1.3.3 มาตรการในการดูแลช่วยเหลือ สมาชิกในการลดภาระค่าใช้จ่าย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
          ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้มีมำตรกำรเพ่ือช่วยเหลือสมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ีและกิจกรรม/โครงกำรท่ีส ำคัญๆ ดังน้ี 
        1.3.3.1) ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีำร  
และเง ื่อนไขเก่ียวกับกำรลดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
พ.ศ. 2563 (ฉบับท่ี 3 - 4) 
    กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้ออกประกำศ 
คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีำร และเง ื่อนไขเก่ียวกับกำรลดอัตรำ
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2563 (ฉบับท่ี 3 - 4 ) ระยะเวลำต้ังแต่
วันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 – 21 กันยำยน 2564 เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือกลุ่มสตรจีำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่ได้มำแสดงตนใช้สิทธกิำรลด
อัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัด ให้มำแสดงตนเพ่ือรบัสิทธลิดอัตรำดอกเบ้ียเงนิกู้ (เงนิทุน
หมุนเวยีน) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและให้สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรท่ีีผิดนัดช ำระได้รบัสิทธปิรบั
ลดอัตรำดอกเบ้ียปกติ รอ้ยละ 3 เหลือรอ้ยละ 0.10 บำท และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 1  
ใน 3 เดือนแรก และเดือนท่ี 4 เป็นต้นไป เหลือรอ้ยละ 0.10 ต่อปี (ข้อมูล ณ 21 กันยำยน 2564) มีผู้เข้ำรว่ม
มำตรกำร ดังน้ี ลูกหน้ีรำยเดิมผิดนัด จ ำนวน 8,357 โครงกำร เงนิต้น จ ำนวน 637,415,492.90 บำท  
ดอกเบ้ีย 0.10% จ ำนวน 125,634,263.74 บำท มีสมำชกิได้รบัผลประโยชน์ จ ำนวน 42,360 คน 
          1.3.3.2) ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง มำตรกำรชัว่ครำว : 
พักช ำระหน้ีให้แก่สมำชกิลูกหน้ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรณีกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) (ฉบับท่ี 2 - 3) 
            กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้มีประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
เร ือ่ง มำตรกำรชัว่ครำว : พักช ำระหน้ีให้แก่สมำชกิลูกหน้ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีกรณีกำรแพรร่ะบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 2 – 3) ระยะเวลำต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์2564 – 
22 กรกฎำคม 2564 โดยพักช ำระหน้ีให้กับสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรท่ีีมีหน้ีหรอืหน้ีค้ำงช ำระ 
เพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดรอ้นของสมำชิกลูกหน้ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีโดยมีหลักเกณฑ์ 
กำรให้ควำมชว่ยเหลือ ดังน้ี  



  

 
 

 
 
   1. ลูกหน้ีท่ีเคยใชสิ้ทธพัิกช ำระหน้ี จะได้รบักำรขยำยระยะเวลำกำรพักช ำระหน้ี
ต่อไปอีก 12 เดือน         
   2. ลูกหน้ีท่ียังไม่ได้ใชสิ้ทธพัิกช ำระหน้ี จะได้รบักำรพิจำรณำด ำเนินกำรพักช ำระ
หน้ีให้เป็นระยะเวลำ 12 เดือน  
   ในระหว่ำงท่ีลูกหน้ีได้รบัอนุมัติให้พักช ำระหน้ี ลูกหน้ีจะได้รบัสิทธพัิกช ำระหน้ีท้ัง
เงนิต้น ดอกเบ้ียตำมสัญญำ ดอกเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรบั (ถ้ำมี) ท้ังงวดท่ีค้ำงช ำระก่อนหน้ำ และงวดท่ี
อยู่ระหว่ำงกำรพักช ำระหน้ีจนกว่ำจะครบระยะเวลำกำรพักช ำระหน้ี (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 กันยำยน 2564) 
ผู้เข้ำรว่มโครงกำร จ ำนวน 31,083 โครงกำร เงนิต้น จ ำนวน 3,113,575,559.39 บำท ดอกเบ้ีย จ ำนวน 
35,604,472.13 บำท ค่ำปรบั จ ำนวน 9,413,639.47 บำท ดอกเบ้ียผิดนัด จ ำนวน 224,501,673.75 บำท 
ผู้ได้รบัผลประโยชน์ (กู้ในสัญญำ) จ ำนวน 142,236 คน 
 1.3.4 กำรบรหิำรจดักำรหน้ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
         กองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้ปล่อยกู้เงนิทุนหมุนเวยีนให้แก่สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ต้ังแต่ ปี 2556 –2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวนท้ังส้ิน 15,815,430,185.69 บำท 
(หน่ึงหม่ืนห้ำพันแปดรอ้ยสิบห้ำล้ำนส่ีแสนสำมหม่ืนหน่ึงรอ้ย-แปดสิบห้ำบำทหกสิบเก้ำสตำงค์) รบัช ำระคืน 
จ ำนวน 10,658,307,378.37 บำท (หน่ึงหม่ืน-หกรอ้ยห้ำสิบแปดล้ำนสำมแสนเจด็พันสำมรอ้ยเจด็สิบ-
แปดบำทสำมสิบเจ็ดสตำงค์) มียอดหน้ีคงเหลือ จ ำนวน 5 ,157,122,807.32 บำท (ห้ำพันหน่ึงรอ้ย- 
ห้ำสิบเจ็ดล้ำนหน่ึงแสนสองหม่ืนสองพันแปดรอ้ยเจ็ดบำทสำมสิบสองสตำงค์) โดยเป็นหน้ียังไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ จ ำนวน 4,573,171,392.26บำท (ส่ีพันห้ำรอ้ยเจด็สิบสำมล้ำนหน่ึงแสนเจด็หม่ืนหน่ึงพัน-
สำมรอ้ยเก้ำสิบสองบำทยี่สิบหกสตำงค์)ทและหน้ีเกินก ำหนดช ำระ จ ำนวน 583,951,415.06 บำท (ห้ำรอ้ย-
แปดสิบสำมล้ำนเก้ำแสนห้ำหม่ืนหน่ึงพันส่ีรอ้ยสิบห้ำบำทหกสตำงค์) แยกเป็น 
                 1. หน้ีกองทุนเก่ำ (พ.ศ. 2556 - 2559) จ ำนวน 7 ,781,399,293.69 บำท (เจ็ดพัน- 
เจ็ดรอ้ยแปดสิบเอ็ดล้ำนสำมแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันสองรอ้ยเก้ำสิบสำมบำทหกสิบเก้ำสตำงค์) ช ำระคืน 
จ ำนวน 6,733,354,966.14 บำท (หกพันเจ็ดรอ้ยสำมสิบสำมล้ำนสำมแสนห้ำหม่ืนส่ีพันเก้ำรอ้ยหกสิบ
หกบำทสิบส่ีสตำงค์) คงเหลือ จ ำนวน 1 ,048,044,327.55 บำท (หน่ึงพันส่ีสิบแปดล้ำนส่ีหม่ืนส่ีพัน- 
สำมรอ้ยยี่สิบเจ็ดบำทห้ำสิบห้ำสตำงค์) โดยเป็นหน้ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระ จ ำนวน 724,376,225.67 บำท 
(เจด็รอ้ยยี่สิบส่ีล้ำนสำมแสนเจ็ดพันหกพันสองรอ้ยยี่สิบห้ำบำทหกสิบเจ็ดสตำงค์) และหน้ีเกินก ำหนดช ำระ 
จ ำนวน 323,668,101.88 บำท (สำมรอ้ยยี่สิบสำมล้ำนหกแสนหกหม่ืนแปดพันหน่ึงรอ้ยหน่ึงบำท- 
แปดสิบแปดสตำงค์)  
                 2. หน้ีกองทุนใหม่ (พ.ศ. 2560 - 2564) จ ำนวน 8,034,030,892 บำท (แปดพันสำมสิบส่ีล้ำน-
สำมหม่ืนแปดรอ้ยเก้ำสิบสองบำทถ้วน) ช ำระคืน จ ำนวน 3,924,952,412.23 บำท (สำมพันเก้ำรอ้ยยี่สิบส่ีล้ำน-
เก้ำแสนห้ำหม่ืนสองพันส่ีรอ้ยสิบสองบำทยี่สิบสำมสตำงค์) คงเหลือ จ ำนวน 4 ,109,078,479.77 บำท 
(ส่ีพันหน่ึงรอ้ยเก้ำล้ำนเจ็ดหม่ืนแปดพันส่ีรอ้ยเจ็ดสิบเก้ำบำทเจ็ดสิบเจ็ดสตำงค์) โดยเป็นหน้ียังไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ จ ำนวน 3,848,795,166.59 บำท (สำมพันแปดรอ้ยส่ีสิบแปดล้ำนเจด็แสนเก้ำหม่ืนห้ำพัน-
หน่ึงรอ้ยหกสิบหกบำทห้ำสิบเก้ำสตำงค์) และหน้ีเกินก ำหนดช ำระ จ ำนวน 260 ,283,313.18 บำท  
(สองรอ้ยหกสิบล้ำนสองแสนแปดหม่ืนสำมพันสำมรอ้ยสิบสำมบำทสิบแปดสตำงค์) 
 
 
 
 



  

 
 

 1.3.5 แนวทำงกำรบูรณำกำรเพ่ือกำรขับเคล่ือนงำน 
                     ระดับอ ำเภอ 
          1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของอำสำสมัคร และคณะท ำงำนขับเคล่ือนในระดับต ำบล/
เทศบำล ในกำรสรำ้งควำมรู ้ควำมเข้ำใจแนวทำง ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กับสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำท
สตร ี
          2. ตรวจสอบกำรเสนอโครงกำรขอรบักำรสนับสนุนของสมำชกิว่ำมีควำมเหมำะสม ควำม
เป็นไปได้ของโครงกำร และมีศักยภำพในกำรช ำระคืนเงนิกู้ยืม 
           3. ติดตำม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำอย่ำงสม่ำเสมอ ในกำรประกอบอำชีพให้กับสมำชกิท่ี
กู้ยืมเงนิเพ่ิมทักษะอำชพี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และชอ่งทำงกำรตลำด 
  4. ติดตำมเรง่รดั กำรช ำระคืนเงนิกู้กรณีท่ีมีหน้ีเกินก ำหนดช ำระ 
  5. ส่งเสรมิกำรจดักิจกรรม ของสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรใีนพ้ืนท่ีเพ่ีอชว่ยเหลือ
แก้ไขปัญหำสตรท่ีีด้อยโอกำส และเพ่ือให้สมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีกิจกรรมรว่มกัน 
                 ระดับจงัหวัด 
  1. วเิครำะห์สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีในระดับจังหวัด  
เช่น ควำมต้องกำรในกำรกู้ยืมเงนิกองทุน กำรช ำระคืนเงนิกู้ยืม สถำนกำรณ์หน้ีเกินก ำหนดช ำระ  
เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
  2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรรีะดับ
จงัหวัด ซึง่เป็นกลไกภำคประชำชนในกำรชว่ยเหลือ สนับสนุน ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสมำชกิกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรใีนพ้ืนท่ี 
  3. ก ำกับ ติดตำม กำรบรหิำรจดักำรหน้ีให้เป็นไปตำมสัญญำ เพ่ือลดหน้ีเกินก ำหนดช ำระ 
ให้คงเหลือไม่เกินรอ้ยละ 5 
  4. ส่งเสรมิกำรจดักิจกรรม ของสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรใีนพ้ืนท่ีเพ่ีอชว่ยเหลือ
แก้ไขปัญหำสตรท่ีีด้อยโอกำส และบูรณำกำรด ำเนินกิจกรรมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีติของสตร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2. ประมำณกำรรำยรบัรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
    2.1 ประมำณกำรรำยรบั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 รำยรบัประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ประมำณกำรไว้ จ ำนวน 1 ,๘๘๓,902,๒๙๔.๗๑ บำท  
โดยเป็นกำรช ำระคืนเงนิกู้ยืมจำกสมำชกิตำมสัญญำและดอกเบ้ียเงนิให้กู้ยืมตำมสัญญำ 
          หน่วย : บำท 

รำยละเอียดประกอบประมำณกำรรำยรบั จ ำนวนเงนิ 
กำรช ำระคืนเงนิกู้จำกสมำชกิตำมสัญญำ 
     - เงนิต้น 
     - ดอกเบ้ียเงนิให้กู้ยืม 

 
1,๘๖๘,๗๐๒,๑๙๘.๙๒ 

๑๕,๒๐๐,๐๙๕.๗๙ 
รวมท้ังส้ิน 1,๘๘๓,902,๒๙๔.๗๑ 

 
 2.2 ประมำณกำรรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
       ประมำณกำรรำยจำ่ยประจ ำปีบประมำณ พ.ศ. 2565   จ ำนวน       1,044,495,500 บำท 
       ประมำณกำรรำยจำ่ยประจ ำปีบประมำณ พ.ศ. 256๖   จ ำนวน         ๙๕๘,๐๗๑,๘๖๕ บำท 
 
   งบบุคลำกำร    ๗๑,๐๙๕,๐๘๕  บำท 
   งบด ำเนินงำน  ๑๙๖,๑๖๘,๐๘๐  บำท 
   งบลงทุน       ๘๐๘,๗๐๐ บำท 
   เงนิให้กู้/เงนิอุดหนุน ๖๙๐,000,000 บำท 

          หน่วย : บำท 
รำยละเอียดประกอบประมำณกำรรำยจำ่ย จ ำนวนเงนิ 

1. งบบุคลำกร 
   1.1 ค่ำลูกจำ้งกองทุนฯ  
   1.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนกองทุนฯ  
2. งบด ำเนินงำน 
    2.1 ค่ำตอบแทน ค่ำใชส้อยและวัสดุ 
    2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 
3. งบลงทุน 
    3.1 ค่ำครุภัณฑ์ 
    3.2 ค่ำปรบัปรุงส ำนักงำน 
4. เงนิทุนให้กู้/เงนิอุดหนุน 
    4.1 เงนิทุนหมุนเวยีน 
    4.2 เงนิอุดหนุน 

๗๑,๐๙๕,๐๘๕ 
3,444,000 

6๗,๖๕๑,๐๘๕ 
๑๙๖,๑๖๘,๐๘๐ 
๑๙๑,๔๓๐,240 

4,๗๓๗,๘๔0 
๘๐๘,๗๐๐ 
๗๒๙,๗00 
๗๙,๐๐๐ 

๖๙๐,000,000 
600,000,000 
๙๐,000,000 

รวมท้ังส้ิน ๙๕๘,๐๗๑,๘๖๕ 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
3. ประมำณกำรกระแสเงนิสด กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
สรุปจ ำนวนเงนิของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี(ข้อมูล ณ วันท่ี 3๑ พฤษภำคม 256๕) ดังน้ี 
             หน่วย : บำท 
- ยอดคงเหลือยกมำ ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 256๔                             ๑,๐๗๙,๙๓๑,๑๒๘.๗๘ 
- รำยรบัจรงิระหว่ำงเดือนตุลำคม 256๔ – พฤษภำคม 256๕                     ๖๓๓,3๙๕,๐๙๕.๓๓ 
- รำยจำ่ยจรงิระหว่ำงเดือนตุลำคม 256๔ – พฤษภำคม 256๕                     ๗๔๒,๔๕๔,๒๙๙.๖๓      
 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มิถุนำยน 256๕           ๙๗๐,8๗๑,๙๒๔.๔๘ 
-ประมำณกำรำยรบัระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน 256๕            ๑,๐๒๕,๐๒๖,๐๒๙.๔๙ 
-ประมำณกำรรำยจำ่ยระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2565                      ๓๐๒,๐๔๑,๒๐๐.๓๗      

ประมำณกำรกระแสเงนิสด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565                   1,๖๙๓,๘๕๖,๗๕๓.๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

4. ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2566 
 (1) ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีจัดทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะยำว 5 ปี  
(พ.ศ.2566 -2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2566 
 (2)  ส ำ นักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ีจัดท ำ แผนปฏิบั ติกำรระยะยำว 5 ปี   
(พ.ศ.2566 -2570) กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีและแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2566 กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรเีสนอคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
  (3) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญชี 2566 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีท่ีได้รบั
อนุมัติแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2567 จำกคณะกรรมกำรกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรแีล้ว 
 (4) เสนอคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรพิีจำรณำอนุมัติเห็นชอบ 
 (5) เสนอกระทรวงกำรคลังพิจำรณำอนุมัติเห็นชอบ 
 (6) จดัสรรงบประมำณให้จงัหวัด และแจง้หน่วยงำนในส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ให้ทรำบและด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว 
 (7) จงัหวัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2566 
 (8) จังหวัดรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2567 รำยเดือน  
รำยไตรมำสให้ อกส.จ. และกรมกำรพัฒนำชุมชน 
 (9) ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีสรุปผลกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำสตร  ี
เสนอคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรทีรำบรำยเดือน รำยไตรมำส 
 (10) ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีสรุปผลกำรด ำเนินกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

5. ตัวชีว้ัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบีญช ี2566 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรบัผิดชอบ ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

1. จ ำนวนโครงกำรท่ีกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรอีนุมัติในกำรส่งเสรมิอำชพี 

โครงกำร 5,500 คกส./ สกส./  
สพจ./ สพอ. 

 
1 

2. ร้อยละของโครงกำรท่ีได้ร ับกำรอนุมัติ
เงนิกู้จำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีมีรำยได้
เพ่ิมข้ึน 

 
รอ้ยละ 

 
60 

 
คกส./ สกส./  
สพจ./ สพอ. 

 
1 

3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

 
ผลิตภัณฑ์ 

 
239 

คกส./ สกส./ 
 สพจ./ สพอ. 

1 

4. จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพใน
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน 

 
คน 

 
55,000 

คกส./ สกส./  
สพจ./ สพอ. 

2 

5. จ ำนวนองค์กรท่ีมีบทบำทในกำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพชีวติท่ีได้รบักำรอนุมัติ
เงนิอุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

 
กลุ่ม/องค์กร 

 
1,000 

 
คกส./ สกส./  
สพจ./ สพอ. 

 
2 

6. จ ำนวนโครงกำรท่ีองค์กรสตรไีด้รบักำร
สนับสนุนเงนิจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
เพ่ือพัฒนำบทบำทและคุณภำพชวีติสตร ี

 
โครงกำร 

 
1,000 

 
คกส./ สกส./  
สพจ./ สพอ. 

 
2 

7. กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีี
ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 
คะแนน 

 
3.0000 

 
คกส./ สกส./ 
 สพจ./ สพอ. 

 
3 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

6. โครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีบัญช ี2566 
 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี
เป้ำหมำยประเด็นกำรพัฒนำ  :  
        สตรมีีรำยได้เล้ียงดูตนเองและครอบครวัได้ 
ตัวชีว้ัดประเด็นกำรพัฒนำ  :  
         1. จ ำนวนโครงกำรท่ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตรอีนุมัติได้รบักำรส่งเสรมิอำชพี จ ำนวน 5,500 โครงกำร 
         2. โครงกำรท่ีได้รบักำรสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน รอ้ยละ 60 
         3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรไีด้รบักำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จ ำนวน 239 ผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ ์: 
 1. กำรพัฒนำกลุ่มอำชพีสตร ี
 2. กำรพัฒนำกลยุทธท์ำงกำรตลำด 
 3. กำรส่งเสรมิชอ่งทำงกำรตลำด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1. กำรเสรมิสรำ้งอำชพีและรำยได้แก่สตร ี

 
 

 

 

 

 

กลยุทธ/์แผนงำน/โครงกำร 
เป้ำหมำย        งบประมำณ 

 (บำท) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

หน่วยนับ จ ำนวน  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  
แผนงำน : กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธภิำพกลุ่มอำชพีสตร ี                
1. จดัสรรงบทุนหมุนเวยีนให้จงัหวัด/กทม. จงัหวัด 77  600,000,000.00              สกส. จงัหวัด/

กทม. 
                  
                  
                  
                  



  

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 

 
เป้ำหมำยประเด็นกำรพัฒนำ :  
 องค์กรสตรแีละเครอืข่ำยสตรมีีศักยภำพในกำรพัฒนำสตรแีละมีส่วนรว่มในกำรเสรมิสรำ้งควำม
ม่ันคงของชุมชน 

ตัวชีว้ัดประเด็นกำรพัฒนำ :  
 1. จ ำนวนสตร ีได้รบักำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองในชุมชน จ ำนวน 55,000 คน 
  2. กลุ่มองค์กรและเครอืข่ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรไีด้รบักำรพัฒนำศักยภำพและทักษะในกำร
บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีจ ำนวน 1,000 กลุ่ม/องค์กร 
 3. องค์กรสตรจีัดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของสตรหีรอื  
กำรพัฒนำคุณภำพชวีติ จ ำนวน 1,000 โครงกำร 
กลยุทธ ์: 
 1. พัฒนำศักยภำพสตรแีละองค์กรสตร ี                             
 2. พัฒนำศักยภำพเครอืข่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

กลยุทธ/์แผนงำน/โครงกำร 
เป้ำหมำย งบประมำณท้ังส้ิน 

(บำท) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ผู้รบัผิดชอบ 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

แผนงำน : พัฒนำศักยภำพสตรแีละองค์กรสตร ี                 
1. กำรจดัสรรเงนิอุดหนุน จงัหวัด 77 90,000,000.00 

 
            สกส. จงัหวัด/

กทม. 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งสตร ีองค์กรสตร ีและกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ 
 

 



  

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำหมำยประเด็นกำรพัฒนำ :   
        กองทุนมีควำมม่ันคงบรหิำรด้วยควำมเป็นธรรม โปรง่ใส และมีประสิทธภิำพ 

ตัวชีว้ัดประเด็นกำรพัฒนำ  :   
    กำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรมีีผลกำรด ำ เ นินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด จ ำนวน 4.0000 คะแนน 
กลยุทธ ์: 
 1. กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคล่ือนกองทุนฯ 
 2. กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
 3. กำรพัฒนำระบบในกำรบรหิำรจดักำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำรเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถองค์กรในกำรบรหิำรกองทุนฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ/์แผนงำน/โครงกำร 
เป้ำหมำย งบประมำณท้ังส้ิน 

(บำท) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงำน
ด ำเนินกำร หน่วยนับ จ ำนวน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

แผนงำน : พัฒนำและสมรรถนะบุคลำกรในกำรขับเคล่ือน
กองทุนฯ                 

1. โครงกำรประชุมเชงิปฏิบัติกำรเพ่ิม
ประสิทธภิำพกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

รุน่/วัน/คน 1/3/152 1,148,800.00             สกส. สกส. (อน.) 

2.โครงกำรประชุมเชงิปฏิบัติกำรทบทวนและ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลของกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

รุน่/วัน/คน 1/3/60 470,000.00             สกส. สกส. (อน.) 

3. โครงกำรประชุมเชงิปฏิบัติกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงนิและบัญชกีองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

รุน่/วัน/คน 1/3/167 1,248,000.00             สกส. สกส. (อน.) 

4. ประชุมเชงิปฏิบัติกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร
ระยะยำว 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุน
พัฒนำบทบำทสตร ีและจดัท ำแผนปฏิบัติกำร   
ประจ ำปีบัญช ี2567 กองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี 
 

รุน่/วัน/คน 1/4/54 591,190.00             สกส. สกส. (นย.) 

5. โครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพด้ำนกฎหมำยแก่ผู้
ด ำรงต ำแหน่งนิติกรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
และเจำ้หน้ำท่ีผู้รบัผิดชอบงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรปีระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

รุน่/วัน/คน  
 

850,000             สกส. สกส. (กม.) 

รุน่ท่ี 1 นิติกรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี รุน่/วัน/คน 1/5/82                
รุน่ท่ี 2 เจำ้หน้ำท่ีผู้รบัผิดชอบงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

รุน่/วัน/คน 1/3/82                



  5.5 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 

 1. เร ือ่งเดิม 
   อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน เห็นชอบให้มีการปรบัปรุงโครงสรา้งกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร โดยให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต จ านวน 50 เขต และการปรบัคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร และได้มีหนังสือถึงกรุงเทพมหานครเพ่ือหารอืเก่ียวกับการปรบัปรุงโครงสรา้งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี มท 0416.3/6662 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
เร ือ่ง การปรบัปรุงโครงสรา้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

    1.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรเีขต จ านวน 50 เขต ประกอบด้วย 
    1. ผู้อ านวยการเขต ประธานอนุกรรมการ 
     2. ผู้อ านวยการกลุ่ม อนุกรรมการ 
      ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
      3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 5 คน อนุกรรมการ 
      4. หัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือน อนุกรรมการ 
        กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต 
      5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน อนุกรรมการและเลขานุการ 
        และสวัสดิการสังคม 
      6. นักพัฒนาชุมชน อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
         สังกัดส านักงานเขต 
      7. นักวชิาการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
         กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   1.2 การปรบัคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
เพ่ิมเติมอนุกรรมการจากกรุงเทพมหานคร จาก 2 คน เป็น 3 คน ดังน้ี  
     เดิมประกอบไปด้วย 
     1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม รองประธานอนุกรรมการ 
       กรุงเทพมหานคร 
     2. ผู้ได้รบัมอบหมายจากผู้อ านวยการ อนุกรรมการ 
       ส านักพัฒนาสังคม กรงุเทพมหานคร 
     ปรบัเพ่ิมเป็น 
     1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม รองประธานอนุกรรมการ 
       กรุงเทพมหานคร 
     2. ผู้อ านวยการส านักงานการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ 
     3. ผู้ได้รบัมอบหมายจากผู้อ านวยการ อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

      ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

     ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาโครงสรา้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานครแล้วเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือส านักพัฒนาสังคม ที่ กท 1503/2685 ลงวันท่ี 
20 ตุลาคม 2564 เร ือ่ง การปรบัปรุงโครงสรา้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ปรบัเพ่ิมเป็น 
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   1.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรเีขต จ านวน 50 เขต ประกอบด้วย 
    1. ผู้อ านวยการเขต ประธานอนุกรรมการ 
    2. ผู้ชว่ยผู้อ านวยการเขต อนุกรรมการ 
      ส่ังราชการ ผ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
    3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 5 คน อนุกรรมการ 
     4. หัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือน อนุกรรมการ 
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต 
    5. นักพัฒนาสังคม อนุกรรมการ 
      ส านักงานการพัฒนาชุมชน  
      ส านักพัฒนาสังคมท่ีได้รบัมอบหมาย 
    6. ผู้อ านวยการกลุ่ม อนุกรรมการและเลขานุการ 
       ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
       หรอืผู้ได้รบัมอบหมาย 
    7. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
       และสวัสดิการสังคม 
    8. นักวชิาการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
       กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   1.4 การปรบัคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 
เพ่ิมเติมอนุกรรมการจากกรุงเทพมหานคร จาก 3 คน เป็น 4 คน ดังน้ี  
    1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมหรอื รองประธานอนุกรรมการ 
      รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
      ท่ีได้รบัมอบหมาย 
     2. ผู้อ านวยการส านักงานการพัฒนาชุมชน  อนุกรรมการ 
      ส านักพัฒนาสังคม กรงุเทพมหานคร 
     3. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาชุมชน 1 อนุกรรมการ 
      ส านักงานการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม 
      กรุงเทพมหานคร 
     4. นักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 
     ท่ีรบัผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี และผู้ชว่ยเลขานุการ 
     กรุงเทพมหานคร 

 2. ข้อเท็จจรงิ 
    คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ได้มีมติ             
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวันพุธท่ี 
25 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
   2.1 เห็นชอบรา่งค าส่ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต จ านวน 50 เขต ประกอบด้วย 
   1. ผู้อ านวยการเขต    ประธานอนุกรรมการ 
   2. ผู้อ านวยการกลุ่ม   อนุกรรมการ 
     ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
    3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 5 คน  อนุกรรมการ 
    4. หัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือน  อนุกรรมการ 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต 
 /5. นักพัฒนา... 
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     5. นักพัฒนาสังคม    อนุกรรมการ 
      ส านักงานการพัฒนาชุมชน  
      ส านักพัฒนาสังคมท่ีได้รบัมอบหมาย 
     6. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
      และสวัสดิการสังคม 
     7. นักพัฒนาชุมชน    อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
      สังกัดส านักงานเขต 
     8. นักวชิาการพัฒนาชุมชน   อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
   2.2 เห็นชอบการปรับคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติมอนุกรรมการจากกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
     1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม รองประธานอนุกรรมการ 
     2. ผู้อ านวยการส านักงานการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ 
      ส านักพัฒนาสังคม กรงุเทพมหานคร 
     3. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาชุมชน 1 อนุกรรมการ 
      ส านักงานการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม 
      กรุงเทพมหานคร 
     4. นักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 
      ท่ีรบัผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี และผู้ชว่ยเลขานุการ  
      กรุงเทพมหานคร 
    2.3 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถด าเนินการเสนอรา่งค าส่ังตามมติท่ีประชุม
แก่คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาได้โดยไม่ต้องรอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานครรบัรองรายงานการประชุม 

  3. ข้อกฎหมาย 
   ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี (6)  แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรอืปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 

  4. ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
   เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 
เห็นควรพิจารณา ดังน้ี 
   4.1 เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต ตามข้อ 2.1 (เอกสารแนบ 1) 
   4.2 เห็นชอบให้มีการปรบัคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม ตามข้อ 2.2 (เอกสารแนบ 2) 
   4.3 เห็นชอบรา่งค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต และเห็นชอบการปรบัคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติมอนุกรรมการจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนอ 

มติท่ีประชุม 
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................... 



 
 
 

เอกสารแนบ 1 



 

 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
                                                       ท่ี         /๒๕๖๔ 

เร ือ่ง   แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีขต 
--------------------------------------------------------------- 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรวี่ำด้วยกำรบรหิำรทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีครัง้ท่ี....... เม่ือวันท่ี
.......................และโดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมหนังสือ................................ ........ 
คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีจงึออกค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองและติดตำม
กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีขต ดังน้ี  

 1. ผู้อ ำนวยกำรเขต ประธำนอนุกรรมกำร 
 2. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม อนุกรรมกำร 
  ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกิน ๕ คน ซึง่แต่งต้ังจำกผู้ท่ีมีควำมรู ้ อนุกรรมกำร 
      ด้ำนกำรเงนิ กำรลงทุน เศรษฐศำสตร ์ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำร 
      พัฒนำชุมชนและกำรพัฒนำองค์กรสตร ีหรอืด้ำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน 
 4. หัวหน้ำคณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีขต อนุกรรมกำร 
 5. นักพัฒนำสังคม ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน  อนุกรรมกำร 
  ส ำนักพัฒนำสังคมท่ีได้รบัมอบหมำย 
 6. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม อนุกรรมกำร 
  และเลขำนุกำร 
 7. นักพัฒนำชุมชน สังกัดส ำนักงำนเขต อนุกรรมกำร 
  และผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 8. นักวชิำกำรพัฒนำชุมชนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี อนุกรรมกำร 
  และผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 ให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ก ำกับ ดูแล ติดตำม ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสำนกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ในพ้ืนท่ีแขวง และเขตกรุงเทพมหำนคร  
 ๒. จดัท ำแผนกำรติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีแขวง และเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ๓. ตรวจสอบ กล่ันกรอง และให้ควำมเห็นชอบโครงกำรท่ีสมำชกิขอรบักำรสนับสนุนโครงกำรประเภท
เงนิทุนหมุนเวยีน และโครงกำรประเภทเงนิอุดหนุน 
 ๔. แต่งต้ังคณะท ำงำนอ่ืน เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน 
 
 

/5. รำยงำน... 
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 ๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำ และอุปสรรค เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 
 ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมข้อบังคับ หรอืตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนครมอบหมำย 

  ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    ส่ัง   ณ  วันท่ี        เดือน                   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
                       
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

อธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
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ค ำส่ังคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
                                                       ท่ี         /๒๕๖๔  

เร ือ่ง   แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร (เพ่ิมเติม) 
--------------------------------------------------------------- 

 
 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรบรหิำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร ตำมค ำส่ังคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี  
ท่ี ๕/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เร ือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรกีรุงเทพมหำนคร ให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีบรหิำรกองทุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรใีนเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร น้ัน 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนครมีควำมคล่องตัวและ 
เกิดประสิทธภิำพย่ิงข้ึน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีว่ำด้วยกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ครัง้ท่ี ............................... จึงยกเลิกค ำส่ังคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีท่ี ๔๔๔/๒๕๖๒  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร ือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรุงเทพมหำนคร (ฉบับท่ี ๒) และแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร ดังน้ี 

 1. อธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน ประธำนอนุกรรมกำร 
  หรอืรองอธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ได้รบัมอบหมำย  
 2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม รองประธำนอนุกรรมกำร 
 3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน อนุกรรมกำร 
  ส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร   
 4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งชุมชน อนุกรรมกำร 
 5. ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสรมิควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ อนุกรรมกำร 
  กรมกิจกำรสตรแีละสถำบันครอบครวั  
 6. หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสรมิและพัฒนำชุมชน 1 อนุกรรมกำร 
  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน 
  ส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร  
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินห้ำคน ซึง่ประธำนอนุกรรมกำร อนุกรรมกำร 
    บรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนครแต่งต้ัง 
     โดยควำมเห็นชอบของอธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน จำกผู้ท่ีมี 
     ควำมรูด้้ำนกำรเงนิ เศรษฐศำสตร ์กำรลงทุน ด้ำนกฎหมำย  
     ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและกำรพัฒนำองค์กรสตร ีหรอืด้ำนอ่ืน 
     ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน 

/11. ผู้อ ำนวยกำร... 
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 8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน อนุกรรมกำร 
   และผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 10. นักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร อนุกรรมกำร 
  ท่ีรบัผิดชอบงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี และผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 11. นักวชิำกำรพัฒนำชุมชน กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน อนุกรรมกำร 
   และผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 ให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี 
 ๑. บรหิำรงำนกองทุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร  ี
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 
 ๒. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร 
 ๓. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรอีนุมัติ 
 ๔. พิจำรณำอนุมัติโครงกำรท่ีสมำชกิขอรบักำรสนับสนุนโครงกำรประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน
และโครงกำรประเภทเงนิอุดหนุน 
 ๕. ประสำน ส่งเสรมิ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุนและสมำชิกในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหำนคร 
 ๖. แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร คณะท ำงำน
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรเีขต 
 ๗. แต่งต้ังอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรชุีมชน 
 ๘. แต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรุงเทพมหำนคร 
 ๙. แต่งต้ังคณะท ำงำนอ่ืน เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน 
 ๑๐. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 
 ๑๑. ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมข้อบังคับ หรอืตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำ 
บทบทสตรมีอบหมำย 

 ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    ส่ัง   ณ  วันท่ี        เดือน                  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
                       
 
 

อธบิดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี

 


