
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี 2/๒๕๖5 
วันจนัทรท่ี์ 21 กุมภาพันธ ์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. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน          กรรมการ 
7. นางนวลจนัทร ์ศรมีงคล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ             ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                       - 

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. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
14. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาววันวสิา กาญจนะสมบัติ  นักวชิาการพัฒนาชุมชน 

เร ิม่ประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม นายสมคิด จนัทมฤก อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านท่ีเข้ารว่มประชุมในครัง้น้ี 
          ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

 

 /ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                           1.1 แนะน ารองประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี
                                  ตามค าส่ังกรมการพัฒนาชุมชนท่ี 153/2565 เร ื่อง มอบหมายและมอบอ านาจ 
ในการปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้ นายวฑูิรย์ นวลนุกูล รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน
รบัผิดชอบปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชนในการก ากับดูแล การส่ังการ การอ านวยการ การควบคุม
ตรวจสอบและติดตามการบรหิารราชการในภารกิจหน้าท่ีของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(สกส.)  
ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2565  
                           1.2 นโยบายรฐับาล 
        รฐับาลได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีในระดับครวัเรอืนให้แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2565  
ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นกลไกส าคัญส่วนหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองนโยบายของรฐับาลได้ เช่น ในกรณี 
ท่ีประชาชนมีความเดือดรอ้นแต่มีความพรอ้มในการพัฒนาตัวเอง ซึ่งสามารถขอสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการแก้ไขปัญหา 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี                    
 ครัง้ท่ี 1/๒๕๖5 เม่ือวันอังคารท่ี 25 มกราคม ๒๕๖5 
 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุน                
พัฒนาบทบาทสตร  ี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบร หิารกองทุนฯ  ครั้ง ท่ี  1/๒๕๖5                                       
และจดัส่งรา่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/762 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/763  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/764 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์๒๕๖5 และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 368 ลงวันท่ี  
1 กุมภาพันธ ์๒๕๖5 เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 1/๒๕๖5  
เม่ือวันอังคารท่ี 25 มกราคม ๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร ือ่งสืบเน่ืองจากการประชุม 
               ๓.๑ การติดตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 1/๒๕๖5 เม่ือวันอังคารท่ี 25 มกราคม ๒๕๖5 

1. ระเบียบวาระท่ี  ๓  
เร ื่องสืบเน่ืองจาก
การประชุม 
๓.2 รายงานการ
บรหิารจัดการหน้ี
ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
    1. ควรมีแนวทางในการบรหิารจัดการ
ลูกหน้ีกองทุนเดิม เช่น กรณีลูกหน้ีท่ีไม่มี
เอกสาร ลูกหน้ี ท่ี ไ ม่สามารถตรวจสอบ 
การช าระเงนิคืนได้ 
    2. รายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง
ข้างต้น 

 
 
สกส.ได้ด าเนินการเรยีบร้อย
แล้วในระเบียบวาระท่ี 3.2 
รายงานการบรหิารจัดการหน้ี
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

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 กองทุนฯ... 
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3.2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก เป็นยอดเงนิสะสม ณ วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  จ านวน ๑6,000,570,898.๖๙ บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน ๑๐,960,934,308.48 บาท                
ยอดหน้ีคงเหลือ จ านวน ๕,039,636,590.21 บาท ดังน้ี  

ข้อมูล 

ว/ด/ป 

ปีท่ีอนุมัติ เงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบั
ปล่อยกู้ 

เป็นยอดสะสม  
รวมท้ังส้ิน (บาท) 

รบัช าระคืน 
(บาท) 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
(บาท) 

17 ม.ค. 65 ๒๕๕๖ - ๒๕๖5 ๑๕,911,810,350.๖๙   ๑๐,890,639,186.89 ๕,021,171,163.80 

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

3.2.3 ยอดลูกหน้ีคงเหลือ จ านวน ๕,039,636,590.21 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
จ านวน 4,347,063,624.59 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๘6.26 ของหน้ีคงเหลือ และหน้ีเกินก าหนดช าระ จ านวน  
๖92,572,965.62 บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๑3.74 ของหน้ีคงเหลือ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                    3.2.4 การบรหิารจัดการหน้ีกองทุนเดิม (พ.ศ. 2556 - 2559) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
โดยกรมการพัฒนาชุมชนหลังควบรวมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมีลูกหน้ียกมา 
จ านวน 3,331,586,349.59 บาท ช าระคืนแล้ว จ านวน 2,309,275,756.89 บาท คงเหลือลูกหน้ีกองทุนเดิม 
จ านวน 1,022,310,592.70 บาท เป็นหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 674,182,298.59 บาท และหน้ีเกินก าหนดช าระ 
จ านวน 348,128,294.11 บาท (ข้อมูล ณ 14 ก.พ. 2565) การบรหิารจัดการลูกหน้ีกองทุนเดิม ส านักงานกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรไีด้มีการปรบัโครงสรา้งหน้ี และมาตรการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดการด าเนิน 
ท่ีผ่านมาพบปัญหาอุปสรรค ดังน้ี   
 
 
 

ยอดลูกหน้ีคงเหลือ 
๕,039,636,590.21 บาท 
(ณ วันท่ี 14 ก.พ. ๖5) 

หน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
4,347,063,624.59 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘6.26 ของหน้ี
คงเหลือ) 

 

หน้ีกองทุนเดิม 
348,128,294.11 บาท 

(รอ้ยละ 6.91) 
 

หน้ีกองทุนใหม่ 
344,444,671.51 บาท 

(รอ้ยละ 6.83) 

หน้ีเกินก าหนดช าระ 
๖92,572,965.62 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๑3.74 ของหน้ี
คงเหลือ) 

 
 

/1. เงนิท่ี... 
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                     1. เงนิท่ีได้รบัช าระหน้ีบางส่วนไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกหน้ีได้ 
                                            2. ลูกหน้ีบางส่วนย้ายภูมิล าเนา/ตาย 
                                            3. หน้ีค้างช าระบางส่วนเกิดจากการถูกยักยอก 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีแนวทางในการบรหิารจดัการหน้ีกองทุนเดิม ดังน้ี 
                                        1. ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
                     2. ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง การโอนเงนิ
รบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเข้าเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
                                            3. ประชาสัมพันธใ์ห้เข้าสู่มาตรการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย 
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) และประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่งหลักเกณฑ์ วธิีการ และเง ื่อนไขการพิจารณาลดหรอืงดเบ้ียปรบั/ดอกเบ้ียผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงนิ 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
          4. ด าเนินคดี 
                                      3.2.5 ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี  

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 
(%) 

จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

ต่ากว่า/เท่ากับ ๕ 11 จงัหวัด หนองคาย เชยีงราย เพชรบุร ีพิจติร แพร ่ตรงั +น่าน 
สุโขทัย บุรรีมัย์ +พิษณุโลก +อุทัยธานี 

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
23 จงัหวัด 

-สิงห์บุร ีแม่ฮ่องสอน ตาก สระแก้ว หนองบัวล าภู 
ราชบุร ีมหาสารคาม กาญจนบุร ีเชียงใหม่ ลพบุร ี
อุตรดิตถ์ จนัทบุร ีสมุทรสาคร สุรนิทร ์สระบุร ีกาฬสินธุ ์
ชยัภูมิ สกลนคร ปัตตานี ศรสีะเกษ พะเยา ล าพูน บึงกาฬ 

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑3 จงัหวัด 

มุกดาหาร เลย พัทลุง ระยอง ขอนแก่น สุพรรณบุร ี
พระนครศรอียุธยา นครพนม อ่างทอง ล าปาง  
+ประจวบคีรขัีนธ ์ระนอง ก าแพงเพชร 

๑๕.๐๑ - ๒๐ ๑5 จงัหวัด 
นครราชสีมา นครศรธีรรมราช ชัยนาท เพชรบูรณ์ 
นราธวิาส ชลบุร ีสมุทรสงคราม ตราด กระบ่ี ฉะเชิงเทรา 
ยโสธร อ านาจเจรญิ อุดรธานี ชุมพร พังงา 

มากกว่า ๒๐ 15 จงัหวัด 
รอ้ยเอ็ด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร ีสงขลา นครนายก 
อุบลราชธานี ปราจีนบุร ีนครสวรรค์ สุราษฎรธ์านี สตูล 
ภูเก็ต สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ยะลา 

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

     3.2.6 ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด ( ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2565) 
๑๐ อันดับแรก  
ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๑ หนองคาย 83,961,190.00 737,050.59 0.88 
๒ เชยีงราย 78,927,697.03 1,670,875.41 2.12 
๓ เพชรบุร ี 46,348,381.96 1,298,254.59 2.80 
๔ พิจติร 57,293,961.63 1,642,980.28 2.87 
๕ แพร ่ 40,712,432.53 1,172,306.19 2.88 

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

๖ ตรงั 86,373,143.84 2,696,660.87 3.12 
๗ น่าน 37,540,536.25 1,521,826.67 4.05 
๘ สุโขทัย 56,862,572.37 2,324,536.21 4.09 
๙ บุรรีมัย์ 113,507,716.77 4,997,423.67 4.40 
๑๐ พิษณุโลก 65,365,594.90 3,090,156.78 4.73 

๑๐ อันดับสุดท้าย 
ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด

ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 
๖๘ นครนายก 46,372,378.95 12,200,565.52 23.27 
๖๙ อุบลราชธานี 94,190,783.94 22,647,880.85 24.18 
๗๐ ปราจนีบุร ี 49,262,063.92 26,943,371.61 24.77 
๗๑ นครสวรรค์ 87,725,527.42 11,325,763.04 25.82 
๗๒ สุราษฎรธ์านี 99,906,818.99 11,015,853.76 26.97 
๗๓ สตูล 41,272,513.41 31,809,899.76 27.44 
๗๔ ภูเก็ต 40,003,602.08 37,865,354.91 27.54 
๗๕ สมุทรปราการ 81,516,445.32 28,893,325.43 39.02 
๗๖ กรุงเทพมหานคร 94,532,178.64 12,200,565.52 40.06 
๗๗ ยะลา 67,137,427.74 22,647,880.85 43.04 

 3.2.7 ผลการจัดล าดับการบรหิารจัดการหน้ีได้มาก 10 ล าดับแรก (เปรยีบเทียบข้อมูล  
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กับ ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2565) 

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรคีวรจดัท าแผนการบรหิารจดัการหน้ีกองทุนฯ ประจ าปี 2565 
และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนท่ีวางไว้  
มติท่ีประชุม รบัทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการตามข้อเสนอ 
 

 
ล าดับท่ี 

 
จงัหวัด 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2564) 

รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนด
ช าระของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 14 ก.พ. 2565) 

 
ผลต่าง 

1 พะเยา 11.60 9.22 -2.38 
2 ประจวบคีรขัีนธ ์ 14.88 13.94 -0.94 
3 อุทัยธานี 5.45 4.98 -0.47 
4 นครพนม 13.41 13.39 -0.02 
5 สุรนิทร ์ 7.35 7.34 -0.01 
6 สุโขทัย 4.09 4.09 0.00 
7 พิษณุโลก 4.70 4.73 0.03 
8 มหาสารคาม 5.47 5.58 0.11 
9 สมุทรสาคร 7.05 7.27 0.22 
10 ตาก 5.08 5.40 0.32 

/ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เร ือ่งเพ่ือทราบ 
                           ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
    เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีวงเงนิงบประมาณท้ังหมด 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 
กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน 
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นเงนิ 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท 
ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรยีบรอ้ยแล้ว  
      ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ ์๒๕๖5 
ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิ 1,044,495,5๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย 
277,283,761.39 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.55 รายละเอียดดังน้ี 

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

งบบรหิาร 301,495,5๐๐.๐๐ 91,344,221.39 210,151,278.61 30.30 
เงนิอุดหนุน  143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  19,546,475.00 123,453,525.00 13.67 
เงนิทุนหมุนเวยีน 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 166,393,065.00 433,606,935.00 27.73 

รวมท้ังส้ิน 1,044,495,5๐๐.๐๐ 277,283,761.39 767,211,738.61 26.55 
ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
                           นอกจากการก ากับการเบิกจา่ยเงนิอุดหนุนและเงนิทุนหมุนเวยีนให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรคีวรก ากับการเบิกจ่ายงบบรหิารให้เป็นไปตามเป้าหมาย จังหวัดท่ีคาดการณ์ 
ว่าเบิกจา่ยงบบรหิารไม่หมดควรให้ส่งคืนเพ่ือจดัสรรให้จงัหวัดอ่ืนต่อไป  
มติท่ีประชุม รบัทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการตามข้อเสนอ 

                            4.2 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 (ฉบับเบ้ืองต้น)
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
   กรมการพัฒนาชุมชน ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ประจ าปีบัญช ี2564 ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีข้อตกลงมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชีว้ัด ดังน้ี  
       1) ด้านท่ี 1 การเงนิ จ านวน 2 ตัวชีว้ัด  
                               2) ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 2 ตัวชีว้ัด 
       3) ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 
       4) ด้านท่ี 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 

       5) ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน 
                  และลูกจา้ง จ านวน 2 ตัวชีว้ัด 

       6) ด้านท่ี 6 การด าเนินการตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง จ านวน 2 ตัวชีว้ัด 
                                  ซึง่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ประเมินตนเองในภาพรวม ณ ส้ินปีบัญช ี2564 
คะแนนรวมท่ี 4.450 คะแนน  
 
 
 

/บรษัิท... 
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       บรษัิทท่ีปรกึษา (บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด) ได้จดัส่งรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
บัญชี 2564 (ฉบับเบ้ืองต้น) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึ่งได้ด าเนินการวเิคราะห์และประมวลผลเรยีบรอ้ย
แล้ว โดยมีผลการด าเนินงานคะแนนรวมท่ี 4.3792 คะแนน แต่เน่ืองจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีม่สามารถ
จดัส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลและการน าส่งรายงานผ่านระบบบรหิารจัดการเงนินอกงบประมาณ 
(Non-Budgetary Management System : NBMS) ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว จึงถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน จากคะแนนภาพรวมของผลการประเมิน ณ ส้ินปีบัญชี  
ท าให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีผลการด าเนินงานคะแนนรวมหลังจากหักเง ื่อนไข ประจ าปีบัญช ี2564 เท่ากับ 
3.8792 คะแนน หากเห็นว่ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานฯ มีความคลาดเคล่ือนให้ชีแ้จงเหตุผลพรอ้มส่ง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้กรมบัญชกีลางและบรษัิทท่ีปรกึษา (บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด) ภายในวันท่ี 24 
มกราคม 2565   
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญช ี2564 
(ฉบับเบ้ืองต้น) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีปรากฏว่า มีตัวชีว้ัดท่ีมีความคลาดเคล่ือน จ านวน 3 ตัวชีว้ัด ซึง่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรไีด้จัดท าเอกสารหลักฐานชีแ้จงเพ่ิมเติมส่งให้กรมบัญชกีลางและบรษัิทท่ีปรกึษา (บรษัิท ทรสิ 
คอรป์อเรชัน่ จ ากัด) เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2565 เรยีบรอ้ยแล้ว ดังน้ี   

 
ชือ่ตัวชีว้ัด 

ผลการด าเนินงาน  
ค าชีแ้จง ประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ผลต่าง 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน 

5 4.0500 -0.9500 - ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ                  
การตอบสนองความเส่ียงให้ครบถ้วน
และชดัเจนย่ิงข้ึน  

ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 การบรหิารทรพัยากร
บุคคล   

5 4.6500 -0.3500 - ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ                   
ก ารรายงานถึ ง อุ ปสรรคและ                        
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานกองทุน 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการจา่ยเงนิ และ
การรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

5 1.0000 -4.0000 -  ชี้ แ จ ง เ พ่ิ ม เ ติ ม เ ก่ี ย ว กั บ                        
ก า รจ่ า ย เ ง ินแล ะก า ร รับ เ ง ิน                   
ผ่ านระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ควรจดัท าแผนปรบัปรุงการด าเนินตามตัวชีว้ัดย่อยท่ีมีคะแนนต่ากว่า 3  
  2. การถูกปรบัลดคะแนน 0.5000 คะแนน จากคะแนนภาพรวมของผลการประเมิน ณ ส้ินปี
บัญชี 2564 เน่ืองจากส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีัดส่งข้อมูลและการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวยีน 
ผ่านระบบบรหิารจัดการเงนินอกงบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) ไม่ทัน 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรคีวรปรบัปรุงการด าเนินการในการส่งข้อมูลดังกล่าว 
ให้ครบถ้วนและทันในระยะเวลาท่ีก าหนด 
มติท่ีประชุม รบัทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการตามข้อเสนอ 
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                            4.3 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565  
ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย         
                                   เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
     กรมบัญชกีลาง ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/1592 ลงวันท่ี 14 
มกราคม 2565 จัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 ระหว่าง 
กระทรวงการคลัง กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีน าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม และส่งคืนกรมบัญชีกลางภายใน 30 วัน ซึ่งบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว  
มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 โดยมีเกณฑ์วัด 
การด าเนินงาน จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ดังน้ี  
     ด้านท่ี 1 การเงนิ จ านวน 2 ตัวชีว้ัด  
     ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 ตัวชีว้ัด  
     ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 
     ด้านท่ี 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 
     ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารกองทุน จ านวน 2 ตัวชีว้ัด  
       ด้านท่ี 6 การด าเนินการตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง จ านวน 2 ตัวชีว้ัด 
       ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้เตรยีมความพรอ้มในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์วัดการด าเนินงานดังกล่าว จึงได้ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการก ากับดูแลตัวชี้วัด การประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 ดังน้ี  

 กลุ่มอ านวยการ จ านวน 6 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
  ตัวชีว้ัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการ                     
                               ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 
  ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
  ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน 
  ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
  ตัวชีว้ัดท่ี 6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 

   ตัวชีว้ัดท่ี 6.2  การจา่ยเงนิและการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์จ านวน 5 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 

   ตัวชีว้ัดท่ี 1.1 รอ้ยละของการช าระคืนเงนิกู้ยืม     
   ตัวชีว้ัดท่ี 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน 
                     ผลลัพธแ์ละผลกระทบของทุนหมุนเวยีน (ตัวชีว้ัดรว่ม) 
   ตัวชีว้ัดท่ี 3.1 ระดับความส าเรจ็ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน      
                      ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

   ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การบรหิารจดัการสารสนเทศและดิจทัิล  
              ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 
                                  กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน จ านวน 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 

       ตัวชีว้ัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ตัวชีว้ัดท่ี 2.3 ระดับผลส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพชวีติของผู้เข้ารว่มโครงการ 
                                   ท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
   ตัวชีว้ัดท่ี 3.2 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือสนับสนุน       
                                         โครงการสนับสนุนโครงการส่งเสรมิอาชพี  
   กลุ่มกฎหมาย จ านวน 1 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
     ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 อัตราหน้ีค้างช าระ (Non - Performing Loan : NPL)   

มติท่ีประชุม รบัทราบ 
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                            4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน 
เร ือ่ง สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปี 2565 ส้ินไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2564)   
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
      ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 
ตัวชีว้ัดรว่มด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 
บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน โดยมีเกณฑ์ประเมินผลการติดตามระบบการบรหิารจัดการท่ีส าคัญ  
และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนประเด็นย่อย คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของทุน
หมุนเวยีนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท้ังส้ิน 5 ด้าน เป็นรายไตรมาส  
                                      ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้สรุปการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ประจ าปีบัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส้ินไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2564) ดังน้ี  
              1) ด้านการเงนิ ประกอบด้วย ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบประมาณ จ านวน 1,044,495,500.00 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จ านวน 62,154,464.11 บาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 5.95 
                 2) ด้านท่ีไม่ใชก่ารเงนิตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวยีนประกอบด้วย 
               จ านวนสมาชกิ  
      1. ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมายปี 2565 จ านวน 1,129,346 คน   
                                        - ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 มีสมาชกิเพ่ิมข้ึนจ านวน 77,787 คน 
                                               2. ประเภทองค์กร  
         - ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 มีสมาชกิเพ่ิมข้ึนจ านวน 457 องค์กร                               
                                           การประชาสัมพันธ ์ 
                                               1. เว็ปไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 24 เร ือ่ง  
                                               2. เผยแพรท่าง Facebook Fanpage จ านวน 848 ครัง้  
                                               3. จุลสาร จ านวน 2 ฉบับ 
                         3) ด้านการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ได้จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการประเมินผล 
การควบคุมภายใน และคณะกรรมการบรหิารจัดการความเส่ียงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือทบทวนคู่มือการบรหิารความเส่ียงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2565  
ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน 
                                       4) ด้านระบบบรหิารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย จัดท าแผนการพัฒนาด้านระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และด าเนินการพัฒนาระบบรายงานลูกหน้ีของจงัหวัด 
และกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชส้ าหรบัตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหน้ีต้ังแต่ปี 2556 - 2564 
                                       5) ด้านระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ แนวคิด และทัศนคติ
ของบุคลากร ให้มีความสามารถในการประมวลความรู ้น ามาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
และเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ แนวคิด และทัศนคติของบุคลากร ให้มีความสามารถในการประมวลความรู ้  
น ามาปรบัใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ในวันท่ี 3 - 5 ธนัวาคม 2564 ณ ต านานป่ารสีอรท์ 
ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง  
 มติท่ีประชุม รบัทราบ      
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                            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 2,304 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 209,600,817.53 บาท (สองรอ้ยเก้าล้านหกแสนแปดรอ้ย-
สิบเจด็บาทห้าสิบสามสตางค์) 

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 

รวมท้ังส้ิน 2,304             209,600,817.53 
                                  กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0416.4/ว 195 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565 
โดยให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 2,304 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ จ านวน 
209,600,817.53 บาท โดยได้รบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีแล้ว จ านวน 2,270 โครงการ เป็นเงนิ 206,985,060.89 บาท 
ยกเลิกการเข้ารว่มมาตรการ จ านวน 31 โครงการ เป็นเงนิ  2,517,400.92 บาทปิดโครงการ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงนิ  
98,355.72 บาท โครงการท่ีผิดนัดช าระหน้ีหลังได้รบัอนุมัติ จ านวน 683 โครงการ เป็นเงนิ 68,770,736.93 บาท 
ได้รบัช าระคืนเงนิเป็นรายงวดแล้วท้ังส้ิน จ านวน 1,587 โครงการ เป็นเงนิ 10,729,991.80 บาท รายละเอียดดังน้ี  
โครงการ 
ทีไ่ด้รบั 
อนุมัติ 

จ านวนเงนิทีอ่นุมัติ รายละเอียดโครงการ โครงการที่ 
ผิดนัดช าระหนี้
หลังได้รบัอนุมัติ 

จ านวนเงนิรายงวด 
ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว ปรบัโครงสรา้งหนี้ ยกเลิกเข้ารว่ม

มาตรการ 
ปิดโครงการ 

2,304 209,600,817.53 2,270 31 3 683 1,587 
จ านวนเงนิ 206,985,060.89 2,517,400.92 98,355.72 68,770,736.93 10,729,991.80 

ประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
โครงการท่ีผิดนัดช าระหน้ีหลังได้รับอนุมัติตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) มีจ านวน 683 โครงการ เป็นเงนิจ านวน 68,770,736.93 บาท 
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรคีวรมีแนวทางท่ีจะให้โครงการดังกล่าวไม่ต้องเข้าสู่ขบวนการด าเนินคดี 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี... 



- 11 - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร ือ่งเพ่ือพิจารณา 
       ๕.๑ การพิจารณาการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ครัง้ท่ี 8 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ 
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) 
        เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                   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) มีผล 
ใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร ด าเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีเพ่ือช าระหน้ี 
เป็นรายงวดให้แก่ลูกหน้ี และให้จงัหวัดในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจงัหวัด/ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร รวบรวม
เอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหน้ีท่ีมาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน เสนอเร ือ่งต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรอืรายจงัหวัด น้ัน 
  ลูกหน้ีท่ีประสงค์จะเข้ารว่มมาตรการ ต้องเป็นลูกหน้ีรายเดิมท่ีผิดนัดช าระหน้ีและยังไม่เคย
ใชสิ้ทธติามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับ
การลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และไม่ใชลู่กหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดีในชัน้ศาล และลูกหน้ีท่ีมีค าพิพากษา 
ในคดีแล้ว 
             จงัหวัดเสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีครัง้ท่ี 8 ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง 
หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) เพ่ือให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 15 จงัหวัด 
รวมท้ังส้ิน 77 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 5,081,083.39 บาท (ห้าล้านแปดหม่ืนหน่ึงพันแปดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
รายละเอียดดังน้ี 
ที่ จงัหวัด เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จ านวน 

(โครงการ) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
1 สมุทรปราการ สป 0019.1/1383 18 มกราคม 2565 2 145,729.57  
2 พระนครศรอียุธยา อย 0019/1146 21 มกราคม 2565 2 196,309.00 
3 สกลนคร สน 0019.4(อกส.จ.)/1328 24 มกราคม 2565 1 100,032.00 
4 รอ้ยเอ็ด รอ 0019(อกส.จ.)/1225 24 มกราคม 2565 6 268,454.00  
5 อุดรธานี อด 0019.1/1349 25 มกราคม 2565 2 217,783.00 
6 ปราจนีบุร ี ปจ 0019/954 25 มกราคม 2565 3 211,069.00 
7 นนทบุร ี นบ 0019.4/1070 25 มกราคม 2565 1 114,217.00 
8 บึงกาฬ บก 0019.4(อกส.จ.)/615 25 มกราคม 2565 1 42,339.00 

/ท่ี... 




