
 
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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ระเบียบวาระท่ี ๑   เร �อ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                             - 

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

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

ลําดับ เร �อ่ง 
มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

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

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

 
 

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

 
 
กลุ่มนโยบาย

และ
ยุทธศาสตร ์

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์

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

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

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

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

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอํานวยการ 

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

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมาย 

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

และข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมาย 

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

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

/ข้อมูล... 
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ข้อมูล 

ว/ด/ป 

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

รวมท้ังส้ิน (บาท) 

รบัชาํระคืน 
(บาท) 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
(บาท) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

ลูกหนี้กองทนุเดิม 
(ณ 17 พ.ค. 2559) 

จาํนวน/บาท 

 
วัน/เดือน/ป� 

 

ชาํระคืน 
จาํนวน/บาท 

คงเหลือ 
จาํนวน/บาท 

หนี้ยังไม่ถึงกําหนด
ชาํระ 

จาํนวน/บาท 

หนี้เกินกําหนดชาํระ 
จาํนวน/บาท 

 
3,331,586,349.59  

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

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

 
 

ยอดลูกหน้ีคงเหลือ 
5,118,192,845.72 บาท 

(ณ วันท่ี 15 มี.ค. ๖5) 
 
 

หน้ียังไม่ถึงกําหนดชาํระ 
4,400,421,014.57 บาท 

(คิดเป�นรอ้ยละ ๘5.98 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

 

หน้ีกองทุนเดิม 
352,452,665.71 บาท 

(รอ้ยละ 6.88) 
 

หน้ีกองทุนใหม่ 
365,319,165.44 บาท 

(รอ้ยละ 7.14) 
 

 

หน้ีเกินกําหนดชาํระ 
717,771,831.15 บาท 

(คิดเป�นรอ้ยละ ๑4.02 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

 

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

รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระ 
(%) 

จาํนวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

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

 
๕.๐๑ - ๑๐ 

 
21 จงัหวัด 

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

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑5 จงัหวัด 

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

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

มากกว่า ๒๐ 16 จงัหวัด 

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

หมายเหตุ :   +         หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระดีข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว    
                      -          หมายถึง จงัหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระลดลงจากเดือนท่ีแล้ว    

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

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

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

 

 

 

/10 อันดับ... 
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๑๐ อันดับสุดท้าย 

ลําดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินกําหนดชาํระ รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนดชาํระ
ของลูกหน้ีคงเหลือ 

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

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

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

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

 
ลําดับท่ี 

 
จงัหวัด 

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

รอ้ยละของหน้ีเกินกําหนด
ชาํระของลูกหน้ีคงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 15 มี.ค. 2565) 

 
ผลต่าง 

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

10 สุรินทร 7.35 7.78 0.43 

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

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

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

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

           4.2 รายงานผลการดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเว �ยน ประจําป�บัญช ี2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � กรมการพัฒนาชุมชน  

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

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

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

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

(17.19) 
1 

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

3 
 

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

    

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

ระดับ 5 N/A N/A 

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

ระดับ 5 N/A N/A 

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

  
 

 

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

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

รอ้ยละ 100 3 
(94.88) 

3 

           (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                        ภาพรวม ประจาํป�บัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 1 
(47.78) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเง �นและการรบัเง �นของทุนหมุนเว �ยนผ่านระบบ  
                    อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

 
คะแนนเฉล่ีย 1.3900 

มติท่ีประชุม รบัทราบ      

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

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

5 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 13 22                 2,372,143.38  

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

รวมท้ังส้ิน 2,381 214,681,900.92 

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

โครงการ 
ทีไ่ด้รบั 
อนุมัติ 

จาํนวนเง �นทีอ่นุมัติ รายละเอียดโครงการ โครงการที่ 
ผิดนัดชาํระหนี้
หลังได้รบัอนุมัติ 

จาํนวนเง �นรายงวด 
ทีไ่ด้รบัชาํระแล้ว ปรบัโครงสรา้งหนี้ ยกเลิกเข้ารว่ม

มาตรการ 
ป�ดโครงการ 

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

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

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

/จงัหวัด... 



- 13 - 
 

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

ลําดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จาํนวน 
(โครงการ) 

จาํนวนเง �น 
(บาท) 

1 สุพรรณบุร � ด่วนที่สุด ที่ สพ 
0019/2857 

14 กุมภาพันธ ์2565 1 10,207.00 

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

15 กุมภาพันธ ์2565 2 233,892.00  

นศ 0019.4(อกส.จ.)/
3788 

1 มีนาคม 2565 6 
  

 867,807.00  

3 รอ้ยเอ็ด รอ 0019(อกส.จ.)/
2683 

15 กุมภาพันธ ์2565 10 378,196.00 

รอ 0019(อกส.จ.)/
3671 

3 มีนาคม 2565 1 21,782.00 

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

17 กุมภาพันธ ์2565 1 146,484.00 

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

6 สตูล สต 0019(อกส.จ.)/
1335 

18 กุมภาพันธ ์2565 10 654,554.90 

สต 0019(อกส.จ.)/
1667 

2 มีนาคม 2565 7 478,606.78 

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

8 อุตรดิตถ์ อต 0019.4(อกส.จ)/
2145 

21 กุมภาพันธ ์2565 1 54,523.00 

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

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

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

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

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

14 อ่างทอง อท 0019(อกส.จ.)/
1975 

1 มีนาคม 2565 31 2,608,613.09 

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

16 แพร ่ ด่วนทีสุ่ด ที่ พร 
0019.4/196 

3 มีนาคม 2565 1 100,770.88 

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

18 สระบุร � ด่วนทีสุ่ด ที่ สบ 
0019/2882 

3 มีนาคม 2565 2 331,415.40 

/ลําดับท่ี... 
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ลําดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จาํนวน 
(โครงการ) 

จาํนวนเง �น 
(บาท) 

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

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

21 นนทบุร � ด่วนทีสุ่ด ที่ นบ 
0019.4/3262 

3 มีนาคม 2565 25 3,513,837.30 

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

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

4 มีนาคม 2565 9 1,262,887.00 

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

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

26 สมุทรสงคราม สส 0019(อกส.จ.)/
3324 

8 มีนาคม 2565 6 1,015,058.52 

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

14 มีนาคม 2565 10 1,430,749.86 

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

28 นครราชสีมา นม 0019(อกส.จ.)/
5045 

9 มีนาคม 2565  3 92,136.85 

รวมท้ังส้ิน 227 22,956,976.79 

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

 5.2 ขออนุมัติโครงการประเภทเง �นอุดหนุน 
       เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 

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

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

/5.3 การต้ังค่า... 
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 5.3 การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
   เลขานุการคณะกรรมการบร �หารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
        5.3.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/20163 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560  
เร �อ่ง ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � บทท่ี 2 ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ข้อ 3.4 เง �นให้กู้ยืม  
ให้รบัรูเ้ม่ือได้จา่ยเง �นให้แก่สมาชกิท่ีกู้ยืมแล้ว โดยมีสัญญากู้ยืมเง �นเป�นหลักฐานและต้ังบัญชค่ีาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรบัเง �นให้กู้ยืมในส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเร �ยกเก็บได้ โดยพิจารณาจากสมาชิกท่ีกู้ยืมแต่ละรายและรบัรู ้
เฉพาะเง �นให้กู้ยืมรายท่ีคาดว่าจะเร �ยกเก็บไม่ได้ เม่ือส้ินป�งบประมาณกองทุนจะตัดจําหน่ายหน้ีสูญได้ก็ต่อเม่ือ 
ผู้มีอํานาจอนุมัติให้จาํหน่ายเป�นหน้ีสูญแล้ว  
          5..3.2. จดหมายบันทึก สํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 สํานักงาน
การตรวจเง �นแผ่นดินมีคําถามอันเน่ืองมาจากข้อตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเง �นสําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี   
30 กันยายน 2560 ดังน้ี  
                 ข้อ 5.6 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �มีนโยบายการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรบัลูกหน้ี 
ท่ีเกินกําหนดชาํระ/ผิดนัดชาํระหน้ีหร �อลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเร �ยกหน้ีไม่ได้ หร �อไม่ อย่างไร  
         5.3.3 จดหมายบันทึก สํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน ท่ี ตผ 0043(1)(สกส)/9/2564  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 สํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดินมีประเด็นคําถามสําหรบัการส่งรายงานการเง �นสําหรบั 
ป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังน้ี  
               ข้อ 1 จากการตรวจสอบบัญชีเง �นให้กู้ยืม พบว่ากองทุนไม่มีการบันทึกบัญช ี
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเง �นให้กู้ยืมท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเร �ยกเก็บได้ ซึ่งตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเง �น ข้อ 4.6 ท่ีแสดงอยู่ภายใต้สรุปนโยบายการบัญชท่ีีสําคัญระบุว่า “เง �นให้กู้ยืม - ระยะส้ัน เง �นให้กู้ยืม - ระยะ
ยาว ใช้บันทึกรับรู ้เ ม่ือได้จ่ายเง �นให้สมาชิกท่ียืมแล้ว  โดยมีสัญญากู้ยืมเง �นเป�นหลักฐาน และต้ังบัญช ี
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรบัเง �นให้กู้ยืมในส่วนท่ีคาดว่าจะไม่สามารถเร �ยกเก็บได้ โดยพิจารณาจากสมาชิกท่ีกู้ยืม 
แต่ละรายและรบัรูเ้ฉพาะเง �นให้กู้ยืมรายท่ีคาดว่าจะเร �ยกเก็บไม่ได้ เม่ือส้ินป�งบประมาณกองทุนจะตัดจาํหน่ายหน้ี
สูญได้ก็ต่อเม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติให้จาํหน่ายเป�นหน้ีสูญแล้ว”  
         5.3.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เร �อ่ง มาตรฐานการบัญชีภาครฐัและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ได้กําหนดหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ หลักการและนโยบาย 
การบัญชีเ ก่ียวกับค่าใช้จ่าย นโยบายการบัญชีสําหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  
หน้ีสงสัยจะสูญ ข้อ 81 - ข้อ 82 หน้ีสูญ ข้อ 83  
          5.3.5 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ได้จัดทํารายงานการเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
สําหรบัป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 หมวดสินทรพัย์ สินทรพัย์หมุนเว �ยน มีเง �นให้กู้ยืมระยะส้ัน จํานวน 
2,268,937,982.24 บาท (สองพันสองรอ้ยหกสิบแปดล้านเก้าแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเก้ารอ้ยแปดสิบสองบาท- 
ย่ีสิบส่ีสตางค์) และสินทรพัย์ไม่หมุนเว �ยน มีเง �นให้กู้ยืมระยะยาว จาํนวน 2,877,971,814.09 บาท (สองพัน-
แปดรอ้ยเจด็สิบเจด็ล้านเก้าแสนเจด็หม่ืนหน่ึงพันแปดรอ้ยสิบส่ีบาทเก้าสตางค์)  
     5.3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ครัง้ท่ี 11/2564 
เม่ือวันอังคารท่ี 21 ธนัวาคม 2564 ระเบียบท่ี 5.2 เร �อ่งการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
กรมการพัฒนาชุมชน ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ข้อ 2.3 การแก้ไขกรณีท่ีสํานักงานการตรวจเง �นแผ่นดิน
ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเง �นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
     เพ่ือให้ระบบบัญชีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � มีความเหมาะสมตามหลักบัญช ี
ท่ีร ับรองโดยท่ัวไป มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป�นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/20163  
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เร �อ่ง ระบบบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชภีาครฐั
และนโยบายการบัญชีภาครฐั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 และสามารถแก้ไขป�ญหากรณีท่ีสํานักงานการตรวจเง �น
แผ่นดินไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �จงึได้จดัทาํ
รา่งคําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � (เอกสารแนบ 2)  
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      เพ่ือโปรดพิจารณารา่งคําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง แต่งต้ัง
คณะทาํงานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรา่งคําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เร �อ่ง แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา
การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจําหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � โดยท่ีประชุมได้มีมติ 
ให้ปรบัแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  
  1) เพ่ิมข้อกฎหมาย ข้อ 9 (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหร �อปฏิบัติงาน
ตามท่ีคณะกรรมการบร �หารมอบหมาย  
  2) แก้ไขชื่อเร �อ่ง จากเร �อ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
และการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เป�นเร �อ่ง แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

/เพ่ือโปรด... 





ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก ำหนดเปน็ตัวชีว้ัดพัฒนำกำรจงัหวัด : รอ้ยละ
กำรบรหิำรจดักำรหน้ีกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี
กำรประสำนงำนรว่มกับผู้ตรวจรำชกำรกรมฯ 
ในประเด็นเน้นย้ำในกำรติดตำมกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกรมฯ เปน็ประจ ำทกุเดือน
เร ือ่งกำรบรหิำรจดักำรหน้ีกองทนุฯ
มำตรกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุ
กองทนุพัฒนำบทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์
วธิกีำร และเง ือ่นไขเก่ียวกับกำรลดอัตรำดอกเบ้ีย
เงนิกู้และอัตรำดอกเบ้ียผิดนัดกองทนุพัฒนำ
พัฒนำบทบำทสตร ีพ.ศ. 2563 (ฉบับที ่4)
ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุพัฒนำ
บทบำทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีำร และเง ือ่นไข
กำรพิจำรณำลดหรอืงดเบ้ียปรบั/ดอกเบ้ียผิดนัด
ตำมสัญญำกู้ยืมเงนิกองทนุพัฒนำบทบำทสตร ี

5 ปลดหน้ีรำยบุคคล
6 ติดตำมงำนผ่ำนระบบ VDO Conference ทกุเดือน

สนับสนุน/ติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที
่
โดยสกส. สนับสนุน

8 กำรประมำณกำรค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญกองทนุฯ
กำรโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทนุฯ

9 
เขำ้เปน็รำยได้ของกองทนุฯ
10 ด ำเนินคดี

แผนกำรบรหิำรจัดกำรหน้ีกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
ประจ ำปีงบประมำณ 2565

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

ค ำอธบิำยเพ่ิมเติม

1

2

3

4

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

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

7
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-รา่ง-  
 

                                                                                                    
 
  
                 
 

คําส่ังคณะกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 
เร �อ่ง แต่งต้ังคณะทาํงานพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญ 

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

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

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

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

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �  
 2. จดัทําหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจาํหน่ายหน้ีสูญของกองทุนพัฒนา

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

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

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

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

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

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

 

                    
                ประธานกรรมการบร �หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-รา่ง- 
                                                                                                 
                  
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง มาตรการการโอนเงนิรบัรอตรวจสอบในบัญชกีองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

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

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

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

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

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใชบั้งคับนับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป   

 ข้อ 3 ในประกาศน้ี  
“เงนิรบัรอตรวจสอบ” หมายความว่า เงนิท่ีสมาชิกลูกหน้ีช าระคืนเงนิกู้ตามสัญญา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ประกาศ ณ วันท่ี          มีนาคม พ.ศ. 2565 
                 
 
 
 

 (นายสมคิด  จนัทมฤก) 
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เร ือ่ง  แต่งต้ังคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค 

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

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

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

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

 16) นางยุพิน ท้าวเทพ (จงัหวัดอุตรดิตถ์)        คณะท างานและเลขานุการ 
  17) นางประชติ กาทองทุ่ง (จงัหวัดแพร)่              คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ  

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

 3. คณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ประกอบด้วย 

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

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

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

(จงัหวัดภูเก็ต) 
(จงัหวัดพังงา) 
(จงัหวัดพัทลุง) 

ผู้ชว่ยฝ่ายส่งเสรมิอาชพี 
เลขานุการ 
ผู้ชว่ยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
1. จัดให้ มีการประชุมคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค  

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรขีองคณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค 
3. จดัให้มีกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่สมาชกิกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรรีะดับภาค 
4. ประสานงานกับภาคีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตร ีให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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5. ประชาสัมพันธข้์อมูลข่าวสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

และผู้สนใจได้รบัทราบ 
6. รายงานผลการด าเนินการขับเคล่ือนเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ส านักงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรทีราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ท้ังน้ี คณะท างานเครอืข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับภาค มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
นับต้ังแต่วันท่ีมีประกาศแต่งต้ัง 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี         มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี


