
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ครัง้ท่ี 4/๒๕๖5 
วันศุกรท่ี์ 29 เมษายน ๒๕๖5  

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

ผู้มาประชุม  
1. นายวฑูิรย์ นวลนุกูล   รองอธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                       รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวดิา สินธปุระภา           ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                                 กรรมการ 
3. นางสาวรชัดาภรณ์ วฒันา                  ผู้แทนส านักงบประมาณ                                                 กรรมการ 
4. นางสลักจฤฏด์ิ ติยะไพรชั  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารจดัการธรุกิจและองค์กร                กรรมการ 
5. นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรแีละองค์กรสตร ี                    กรรมการ 
6. นางสุนีย์ บุตรเนียร  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบรหิารงานกองทุนชุมชน           กรรมการ 
7. นางนวลจนัทร ์ศรมีงคล  ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี  กรรมการ  
   ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี        และเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมคิด จนัทมฤก  อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน                                           ติดราชการ 
ผู้เข้ารว่มประชุม  
1. นางพัชรนิทร ์พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
2. นายวรีะพล ปักค าไทย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
3. นายธรีะพล คู่คิด                                 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
4. นายกิตติพล ทวผีล  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
5. นายเทพวสันต์ จนัพล  นักวชิาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ 
6. นางสาวปยุตา จนัทรเ์ส็ง  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นางณัญชยา ชุม่ชืน่  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางขวัญใจ ใบจนัทร ์  นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวรวนิท์อร สัมฤทธิกิ์จเจรญิ นักวชิาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นายฐติิพงศ์ ศิรมิา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสิรลัิกษณ์ ภาสะเตมีย ์ เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน 
12. นางนิทรา ชูจติร เจา้พนักงานห้องสมุดช านาญงาน 
13. นางสาวสมฤทัย วมิลเศรษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ์
14. นางสาวเหมวดี ซุน่ส้ัน  นักวเิคราะห์งบประมาณ 
15. นางสาวณภัทร เทพพูลผล  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวอนัญญา ลังทิพย์  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน   
17. นางสาวนภัค น้อยศิร ิ                      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวพนารกัษ์ อนันตภูมิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาววันวสิา กาญจนะสมบัติ  นักวชิาการพัฒนาชุมชน 
เร ิม่ประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)     
ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีติดราชการด่วนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มอบหมายรองอธบิดี
กรมการพัฒนาชุมชน นายวฑูิรย์ นวลนุกูล รองประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นประธานการประชุม 
          ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร ือ่ง ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   
                             - 
 /ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี                    
 ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 
 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีได้จัดท ารา่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ครัง้ท่ี 3/๒๕๖5 และจัดส่งรา่งรายงาน 
การประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีท่ี มท ๐๔๑๖.๒/2479 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5 , ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/2480 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5,  
ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/2481 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5, ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 1243 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5, มท ๐๔๑๖.๒/ว 
1243 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5 และ ท่ี มท ๐๔๑๖.๒/ว 1243 ลงวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5 เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรอืให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  
มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ีครัง้ท่ี 3/๒๕๖5  
เม่ือวันอังคารท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖5 

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

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

ท่ีประชุมได้รว่มพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
    1. การจัดท าแผนการบรหิารจัดการหน้ี 
ในปีต่อไปควรจะเป็นแผนการบรหิารจดัการหน้ี
เชิงกลยุทธ์เพ่ือความเข็มแข็งของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
 
 
 

    2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับ
จงัหวัด เน่ืองจากมีระยะเวลาเหลือท่ีจะด าเนินการ
เบิกจ่ายประมาณ 5 เดือน ให้ฝ่ายเลขาฯ  
แจ้งจังหวัดท่ีเสนอของงบประมาณเงนิอุดหนุน
และเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติม เตรยีมการแจ้ง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีด าเนินการเบิกจา่ยให้แล้ว
เสรจ็ตามเวลา 
 

 

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

กลุ่มนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร ์

มติท่ีประชุม รบัทราบ    
 /3.2 รายงาน... 
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      ๓.2 รายงานการบรหิารจดัการหน้ีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี       
         เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
              3.2.1 คณะรัฐมนตรไีด้มีมติเม่ือวันท่ี  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ควบรวมกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยรวมเป็นทุนหมุนเวยีนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบ 
ของกรมการพัฒนาชุมชนมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นทุนหมุนเวยีนส าหรบัปล่อยกู้ให้กับสมาชกิ 
จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                              3.2.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก เป็นยอดเงนิสะสม ณ วันท่ี 18 
เมษายน ๒๕๖5 จ านวน 16,289,099,871.69 บาท ได้รบัการช าระเงนิต้น จ านวน 11,153,555,490.42 บาท                
ยอดหน้ีคงเหลือ จ านวน 5,135,544,381.27 บาท รายละเอียดดังน้ี  

ข้อมูล 

ว/ด/ป 

ปีท่ีอนุมัติ เงนิทุนหมุนเวยีน
ส าหรบัปล่อยกู้ 
เป็นยอดสะสม  
รวมท้ังส้ิน (บาท) 

รบัช าระคืน 
(บาท) 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
(บาท) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

หน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 
4,362,451,819.53 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘4.95 ของหน้ีคงเหลือ) 
 

หน้ีกองทุนเดิม 
360,083,049.22 บาท 

(รอ้ยละ 7.01) 
 

หน้ีกองทุนใหม่ 
413,009,512.52 บาท 

(รอ้ยละ 8.04) 

หน้ีเกินก าหนดช าระ 
773,092,561.74 บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๑5.05 ของหน้ีคงเหลือ) 
 
 
 

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

ลูกหนี้กองทนุเดิม 
(ณ 17 พ.ค. 2559) 

จ านวน/บาท 

 
วัน/เดือน/ปี 

 

ช าระคืน 
จ านวน/บาท 

คงเหลือ 
จ านวน/บาท 

หนี้ยังไม่ถึงก าหนด
ช าระ 

จ านวน/บาท 

หนี้เกินก าหนดช าระ 
จ านวน/บาท 

 
3,331,586,349.59  

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

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

                         3.2.5 ผลการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด แยกตามชว่งรอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ ดังน้ี               
(ข้อมูล ณ วันที ่18 เมษายน ๒๕๖5) 
รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ 

(%) 
จ านวน  
(จงัหวัด) 

รายละเอียด 

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

๕.๐๑ - ๑๐ 
 

21 จงัหวัด 
-หนองบัวล าภู -น่าน แม่ฮ่องสอน -อุทัยธานี สิงห์บุร ี
ชยัภูมิ สมุทรสาคร พิษณุโลก เชยีงใหม่ -บุรรีมัย์ ลพบุร ี
ราชบุร ีตาก สุรนิทร ์อุตรดิตถ์สระแก้ว มหาสารคาม 
กาญจนบุร ีกาฬสินธุ ์ปัตตานี สระบุร ี

 
๑๐.๐๑ - ๑๕ 

 
๑5 จงัหวัด 

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

๑๕.๐๑ - ๒๐ ๑7 จงัหวัด 

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

มากกว่า ๒๐ 17 จงัหวัด 

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

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

     3.๒.6 ผลการจดัอันดับการบรหิารจดัการหน้ีของจงัหวัด (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 2565)  
๑๐ อันดับแรก  
ล าดับท่ี จงัหวัด ลูกหน้ีคงเหลือ หน้ีเกินก าหนดช าระ รอ้ยละของหน้ีเกินก าหนดช าระ

ของลูกหน้ีคงเหลือ 
๑ หนองคาย 88,496,483.00 1,653,646.45 1.87 
๒ เชยีงราย 81,534,048.62 1,953,646.51 2.40 
๓ พิจติร 62,934,068.22 1,928,973.56 3.07 
๔ สุโขทัย 64,832,692.37 2,031,814.54 3.13 
๕ เพชรบุร ี 52,587,521.96 1,954,023.34 3.72 

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

๖ แพร ่ 43,541,695.68 1,629,398.12 3.74 
๗ ตรงั 85,387,427.69 3,636,475.72 4.26 
๘ หนองบัวล าภู 67,113,056.18 3,615,078.38 5.39 
๙ น่าน 39,138,153.23 2,134,755.82 5.45 
๑๐ แม่ฮ่องสอน 56,233,806.14 3,082,900.19 5.48 

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

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

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

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

 

 

 
ล าดับ
ที ่

 
จงัหวัด หนี้เกินก าหนดช าระ 

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2564) 

รอ้ยละของ
หนี้เกิน

ก าหนดช าระ 
ของลูกหนี้
คงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 1  
ต.ค. 2564) 

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

รอ้ยละของ
หนี้เกิน

ก าหนดช าระ
ของลูกหนี้
คงเหลือ 

(ข้อมูล ณ 18 
เม.ย. 2565) 

 
ผลต่าง 

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

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

รายการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

รอ้ยละ 
การเบิกจา่ย 

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

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

ล าดับที ่ จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

๑ สมุทรสาคร 10,113,870.00 9,722,478.00 96.13 
๒ พิษณุโลก 13,989,790.00 13,250,132.00 94.71 
๓ อุทยัธานี 11,729,160.00 11,060,429.00 94.30 
๔ สุโขทยั 13,964,590.00 13,029,922.00 93.31 
๕ อ่างทอง 9,634,410.00 8,985,699.41 93.27 
๖ อุตรดิตถ์ 11,891,210.00 11,030,513.80 92.76 
๗ เพชรบูรณ์ 12,319,990.00 11,401,680.00 92.55 
8 เชยีงราย 16,089,780.00 14,701,966.00 91.37 
๙ รอ้ยเอ็ด 12,510,480.00 11,409,379.67 91.20 
๑๐ ราชบุร ี 14,155,840.00 12,904,079.29 91.16 

   4.1.3.2 จงัหวัดทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ๑๐ อันดับทา้ย รายละเอียดดังน้ี 
ล าดับที ่ จงัหวัด งบประมาณจดัสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจา่ยสะสม 

(บาท) 
รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

67 ล าปาง 13,447,390.00 3,032,432.03 22.55 
68 ภูเก็ต 6,034,770.00 1,212,218.00 20.09 
69 สิงห์บุร ี 10,478,960.00 1,919,749.65 18.32 
70 เพชรบุร ี 11,823,160.00 2,033,615.54 17.20 
71 กระบ่ี 9,752,060.00 1,639,178.76 16.81 

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

ผลการเบิกจา่ยสะสม 
(บาท) 

รอ้ยละการ
เบิกจา่ย 

72 จนัทบุร ี 11,999,260.00 1,892,826.80 15.77 
73 สุพรรณบุร ี 13,184,140.00 1,913,655.69 14.51 
74 สมุทรปราการ 8,452,580.00 1,110,076.85 13.13 
75 นครนายก 8,273,720.00 661,331.65 7.99 
76 สมุทรสงคราม 8,072,370.00 277,532.43 3.44 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
           4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน  
                                  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                  กรมการพัฒนาชุมชน ได้จดัท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2565 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ดังน้ี 
  1.1 ด้านท่ี 1 การเงนิ (2 ตัวชีว้ัด)  
  1.2 ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3 ตัวชีว้ัด) 
  1.3 ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ (3 ตัวชีว้ัด) 
  1.4 ด้านท่ี 4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน (3 ตัวชีว้ัด) 

  1.5 ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารกองทุน ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน   
                                                          พนักงาน และลูกจา้ง (2 ตัวชีว้ัด) 

  1.6 ด้านท่ี 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (2 ตัวชีว้ัด) 
              สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี2565 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชีว้ัด ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2565 ดังน้ี 

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

(22.89) 
1 

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

3 

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

    

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

ระดับ 5 1 1 

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

ระดับ 5 N/A N/A 

/ด้านท่ี 4... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน คะแนน 
ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีน 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชีว้ัดท่ี 4.3 การจดัการสารสนเทศและดิจทัิล ระดับ 5 3 3 
ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร  
           ผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 

    

ตัวชีว้ัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน ระดับ 5 2 2 
ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 การบรหิารทรพัยากรบุคคล ระดับ 5 1 1 
ด้านท่ี 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง     

ตัวชีว้ัดท่ี 6.1 การใชจ้า่ยเงนิตามแผนการใชจ้า่ยท่ีได้รบัอนุมัติ 
                   (1) รอ้ยละการใชจ้า่ยงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจ้า่ย 
                        งบลงทุน ประจ าปีบัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 3 
(96.22) 

3 
 

           (2) รอ้ยละการใชจ้า่ยภาพรวมเทียบกับแผนการใชจ้า่ย                                                   
                        ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2565 

รอ้ยละ 100 1 
(47.78) 

1 

ตัวชีว้ัดท่ี 6.2 การจา่ยเงนิและการรบัเงนิของทุนหมุนเวยีนผ่านระบบ  
                    อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

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

ครัง้ท่ี วันท่ีอนุมัติ จ านวนจงัหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
1 ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 12 339                20,845,690.42  
2 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 38 617                62,366,160.66  
3 ๒1 กันยายน ๒๕๖๔ 45 1,117              103,959,517.98  
4 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 22 100                  8,994,938.42  

/ครัง้ท่ี... 
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ครัง้ท่ี วันท่ีอนุมัติ จ านวนจงัหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
5 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 13 22                 2,372,143.38  
6 ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 16 59                 7,133,299.23  
7 ๒๕ มกราคม ๒565 13 50 3,929,067.44 
8 21 กุมภาพันธ ์2565 15 77 5,081,083.39 
9 29 มีนาคม 2565 28 227 22,956,976.79 

รวมท้ังส้ิน 2,608 237,638,877.71 
              กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0416.4/ว 195 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565 
โดยให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2565 ลูกหน้ีท่ีได้รบัการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจ านวน 2,608 โครงการ จ านวนเงนิท่ีอนุมัติ 
จ านวน 237,638,877.71 บาท โดยได้รบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีแล้ว จ านวน 2,347 โครงการ เป็นเงนิ 
212,181,757.16 บาท ยกเลิกการเข้ารว่มมาตรการ จ านวน 25 โครงการ เป็นเงนิ 2,700,751.04 บาท  
ปิดโครงการ จ านวน 21 โครงการ เป็นเงนิ 397,175.37 บาท โครงการท่ีผิดนัดช าระหน้ีหลังได้รบัอนุมัติ จ านวน 
966 โครงการ เป็นเงนิ 89,955,633.25 บาท ได้รบัช าระคืนเงนิเป็นรายงวดแล้วท้ังส้ิน จ านวน 1,381 โครงการ 
เป็นเงนิ 17,021,033.03 บาท รายละเอียดดังน้ี      
โครงการ 
ทีไ่ด้รบั 
อนุมัติ 

จ านวนเงนิทีอ่นุมัติ รายละเอียดโครงการ โครงการที่ 
ผิดนัดช าระหนี้
หลังได้รบัอนุมัติ 

จ านวนเงนิรายงวด 
ทีไ่ด้รบัช าระแล้ว ปรบัโครงสรา้งหนี้ ยกเลิกเข้ารว่ม

มาตรการ 
ปิดโครงการ 

2,608 237,638,877.71 2,347 25 21 966 1,381 
จ านวนเงนิ 212,181,757.16 2,700,751.04 397,175.37 89,955,633.25 17,021,033.03 

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

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

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 อ่างทอง อท 0019(อกส.จ.)/
2127 

7 มีนาคม 2565 6     414,498.88  
 

2 เชยีงราย ชร 0019(อกส.จ.)/
5470 

9 มีนาคม 2565 1 139,900.00 

ชร 0019(อกส.จ.)/
7551 

1 เมษายน 2565 2 322,751.00  

3 สงขลา สข 0019.1(อกส.จ.)/
4867 

11 มีนาคม 2565 4 609,360.00  

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

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

0019.01/4328 
17 มีนาคม 2565 2 198,960.00  

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

0019/5535 
22 มีนาคม 2565 2 120,992.00  

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

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

/ล าดับท่ี... 
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ล าดับ
ท่ี 

จงัหวัด 
 

เลขท่ีหนังสือ 
 

ลงวันท่ี 
 

จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

19 รอ้ยเอ็ด รอ 0019(อกส.จ.)/
5487 

31 มีนาคม 2565 11 393,890.00  

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

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

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

2669 
5 เมษายน 2565 1 37,517.46  

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

7 เมษายน 2565 5 836,985.03  

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

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

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

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

           5.2.2 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2565 
ด้าน ท่ี  3  การปฏิ บั ติการ  ตัวชี้ วั ด ท่ี  3 .3  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง พิจารณาจากระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง โดยก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินผล 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

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

/ระดับ... 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิ

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

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

             5.2.3 โดยท่ีต้องก าหนดประเด็นปัญหาและกระบวนการในการด าเนินการตามข้อสังเกต 
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ดังน้ี  
 1. กระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณประจ าปี 
 2. กระบวนการบรหิารจดัการสัญญาโครงการ 
 3. กระบวนการติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
 4. กระบวนการบรหิารลูกหน้ีโครงการ 
 5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบรหิารลูกหน้ีโครงการให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
 6. กระบวนการบันทึกบัญชแีละกระบวนการหลัก 
 7. แนวทางปฏิบัติในการก ากับติดตามการช าระคืนเงนิจากผู้ยืม 

  8. ระบบบัญชกีารเงนิ (ERP) 
            เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีบัญช ี2565 บรรลุค่าคะแนนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 
ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ด าเนินการแล้วดังน้ี 
                     1)  รวบรวม วเิคราะห์ปัญหา ภายใต้ 8 ประเด็นปัญหา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง  
                         2) จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือชีแ้จงสรา้งความเข้าใจตัวชีว้ัดท่ี 3.3ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง และจดัท าแผนการด าเนินงานโดยก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ส าหรบัการด าเนินงานท่ีรดักุมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมประเด็นปัญหาตามข้อสังเกตของส านักงาน 
ตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) และมีระบบสารสนเทศท่ีรองรบัท้ังกระบวนการด าเนินงาน จ านวน 2 ครัง้ ดังน้ี  
                           - ครัง้ท่ี 1 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3001  
                           - ครัง้ท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3003  
                           3) จัดท าแผนการด าเนินงานตัวชี้วัด การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปี
บัญช ี2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชีว้ัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็
ของการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รับการรับรอง  
จ านวน 9 กิจกรรม  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนการด าเนินงานตัวชีว้ัด การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2565 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านท่ี 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งบการเงนิของกองทุนฯ ได้รบัการรบัรอง 

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

ประเด็นยอ่ย 
ที่ใชพิ้จารณา 

น้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

45 ทุนหมุนเวยีนไม่ได้รบั
การตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบ                

จากผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน          
ต้นสังกัด                     

และได้รบัรายงานผล
การตรวจสอบ  

และน าเสนอรายงานผล                    
การตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการบรหิาร                      
ทุนหมุนเวยีนรบัทราบ 

- ทุนหมุนเวยีนได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ

ภายในของหน่วยงานต้นสังกัด 
และได้รบัรายงานผลการ
ตรวจสอบ และน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการบรหิารทุน

หมุนเวยีน และคณะกรรมการฯ  
ได้มอบนโยบายการปฏิบติังาน 
ของทุนหมุนเวยีนที่สอดคล้อง
กับรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การประชุมปิด               
การตรวจสอบ 

15 ไม่ได้รบัการ
ตรวจสอบ/ 

ไม่มีการประชุม 
ปิดการตรวจสอบ/ 

 

มีการประชุม 
ปิดการ

ตรวจสอบ 
แต่ไม่ครบ 

ทุกเร ือ่ง/ครัง้ที่
ได้รบั               

การตรวจสอบ 

ผู้บรหิาร                       
ทุนหมุนเวยีน                
เข้ารว่มประชุม              

ปิดการตรวจสอบกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ 

ที่ได้รบั                     
การตรวจสอบ  

ผู้บรหิารทนุหมุนเวยีน                
เข้ารว่มประชุมปิดการ
ตรวจสอบกับผูต้รวจ

สอบภายใน 
ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ที่
ได้รบัการตรวจสอบ  
และก าหนดแนวทาง 

การแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ตามขอ้เสนอแนะ 
ได้อย่างชดัเจน  
แต่ไม่ครบ 

ทุกข้อเสนอแนะ 

ผู้บรหิารทนุหมุนเวยีน               
เข้ารว่มประชุม 

ปิดการตรวจสอบกับผูต้รวจ
สอบภายใน 

ครบทุกเร ือ่ง/ครัง้ทีไ่ด้รบัการ
ตรวจสอบ และก าหนด 
แนวทางการแก้ไข 
การปฏิบัติงาน 

ตามขอ้เสนอแนะ 
ได้อย่างชดัเจน 

และครบถ้วน 
ทุกข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัติงาน
ตามขอ้เสนอแนะ 

35 ทุนหมุนเวยีน                  
ไม่มีการปฏิบติังาน
ตามขอ้เสนอแนะ    
ที่ผู้ตรวจสอบ             

ได้ให้ไวใ้นรายงานผล
การตรวจสอบ 

มีการปฏิบัติ
ตาม

ข้อเสนอแนะ              
แต่แก้ไข 

แล้วเสรจ็ชา้
กว่าระยะเวลา          
ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติ                    
ตามขอ้เสนอแนะ            
แต่แก้ไขแล้วเสรจ็                
ชา้กว่าระยะเวลา                

ที่ก าหนด และรายงานผล
ดังกล่าวต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิาร                         

ทุนหมุนเวยีน                   
เพ่ือพิจารณา  

มีการปฏิบัติ 
ตามขอ้เสนอแนะ    
และแก้ไขแล้วเสรจ็    
ได้ตามระยะเวลา           

ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะ                
และแก้ไขแล้วเสรจ็ได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด                    
และรายงานผลดังกล่าว                      
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรหิารทุนหมุนเวยีน                    
เพ่ือพิจารณา 

4. การรายงาน
ผลการรหิาร                
ความเส่ียง
เพ่ือการ
วางแผน
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการรายงานผล
การบรหิาร                     
ความเส่ียงให้                   

ผู้ตรวจสอบภายใน  
ของหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดรบัทราบ/
รายงานผลการบรหิาร                    
ความเส่ียงประจ าปี                         
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน                           
ของหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดรบัทราบ                            
แต่รายงาน                            

มีองค์ประกอบไม่ครบ 

- - - รายงานผลการบรหิาร 
ความเส่ียงประจ าปี                
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยงาน                     
ต้นสังกัดรบัทราบ                
และรายงานฯ                        

มีองค์ประกอบครบถ้วน 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 6   เร ือ่งอ่ืน ๆ  
                        6.1 รายงานการโอนขายบิลงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
      เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                                 กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจดัสรรงบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงาน และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท โดยจดัสรรเป็นงบบรหิารเป็นจ านวนเงนิ 301,495,5๐๐.๐๐ บาท งบอุดหนุน 
จ านวนเงนิ 143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบทุนหมุนเวยีน จ านวนเงนิ 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

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

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

  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้มีหนังสือ ท่ี มท 0416.2/ว 1023 ลงวันท่ี 18 
มีนาคม 2565 เร ือ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุนให้จังหวัดเบิกจ่าย 
ให้แล้วเสรจ็ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และโอนคืนเงนิท่ีไม่สามารถเบิกจา่ยได้ตามแผนให้กับส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 เพ่ือกรมการพัฒนาชุมชนจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้กับจงัหวัดท่ีมีความต้องการเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุนเพ่ิมเติม 
  มีจังหวัดโอนขายบิลงบประมาณเงนิอุดหนุนคืน จ านวน 70 จังหวัด รวมเป็นเงนิ 
29,185,944.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพันเก้ารอ้ยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน 
จ านวน 20 จังหวัด รวมเป็นเงนิ 125,689,459.00 บาท (หน่ึงรอ้ยยี่สิบห้าล้านหกแสนแปดหม่ืนเก้าพันส่ีรอ้ย- 
ห้าสิบเก้าบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 2565) รายละเอียดดังน้ี 

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

10 ตรงั 11,409.00 - - 11,409.00 
  8,095.00 765,307.00 6,288,230.00 7,061, 632.00 

/ท่ี... 
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11 ตราด - - 248,000.00 248,000.00 
12 ตาก - 12,857.00 1,151,500.00 1,164,357.00 
13 นครนายก - 660,791.00 4,514,050.00 5,174,841.00 
14 นครปฐม - 923,300.00 2,720,000.00 3,643,300.00 
15 นครศรธีรรมราช - - 70,000.00 70,000.00 
16 นนทบุร ี 14,690.00 1,488,219.00 - 1,502,909.00 
17 นราธวิาส - 396,529.00 378,842.00 775,371.00 
18 น่าน 266,891.84 - - 266,891.84 
19 ปทุมธานี - 335,768.00 4,433,681.00 4,769,449.00 
20 ปราจนีบุร ี - 697,300.00 2,470,000.00 3,167,300.00 
21 ปัตตานี - 101,266.00 2,542,000.00 2,643,266.00 
22 พระนครศรอียุธยา - - 3,609,210.00 3,609,210.00 
23 พะเยา - 212,685.00 6,817,830.00 7,030,515.00 
24 พัทลุง - 44.00 7,610,400.00 7,610,444.00 
25 พิจติร - - 32,000.00 32,000.00 
26 เพชรบุร ี - - 879,951.00 879,951.00 
27 แพร ่ 300.00 - 2,720,000.00 2,720,300.00 
28 ภูเก็ต - - 2,443,228.00 2,443,228.00 
29 มหาสารคาม 331.00 1,841,570.00 7,040,200.00 8,882,101.00 
30 ยโสธร 4,180.00 - 880,000.00 884,180.00 
31 ยะลา - 284,000.00 822,197.00 1,106,197.00 
32 ระยอง - 344,120.00 1,330,000.00 1,674,120.00 
33 ลพบุร ี 200.00 - 672,075.00 672,275.00 
34 ล าปาง - 533,810.00 2,101,020.00 2,634,830.00 
35 ล าพูน 2,360.00 175,850.00 4,243,130.00 4,421,340.00 
36 เลย - - 1,429,672.00 1,429,672.00 
37 ศรสีะเกษ - 1,785,725.00 - 1,785,725.00 
38 สกลนคร 10,810.00 - - 10,810.00 
39 สงขลา - 2,379,000.00 4,500,000.00 6,879,000.00 
40 สตูล - 256,300.00 1,728,600.00 1,984,900.00 
41 สมุทรปราการ - 2,801,500.00 3,747,800.00 6,549,300.00 
42 สมุทรสงคราม - 247,799.00 3,243,355.00 3,491,154.00 
43 สระบุร ี - - 709,500.00 709,500.00 
44 สิงห์บุร ี - - 6,805,210.00 6,805,210.00 
45 สุพรรณบุร ี 7,840.00 - 5,611,200.00 5,619,040.00 
46 สุราษฎรธ์านี - 572,735.00 - 572, 735.00 

/ท่ี... 
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47 สุรนิทร ์ 33,760.00 878,400.00 - 912,160.00 
48 หนองบัวล าภู - - 4,936,940.00 4,936,940.00 
49 อุดรธานี - - 612,060.00 612,060.00 
50 อุบลราชธานี 28,825.00 2,540,785.00 5,677,325.00 8,246,935.00 

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

                             6.2 รายงานของบประมาณเงนิอุดหนุน และเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     เลขานุการคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังน้ี 
                             กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้โอนจัดสรรงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
เป็นเงนิ 1,044,495,500.00 บาท โดยจดัสรรเป็นงบบรหิารเป็นจ านวนเงนิ 301,495,5๐๐.๐๐ บาท งบอุดหนุน 
จ านวนเงนิ 143,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบทุนหมุนเวยีน จ านวนเงนิ 600,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดดังน้ี  

รายการ 
งบประมาณจดัสรร 

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

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

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

มีจังหวัดขอเงนิอุดหนุนเ พ่ิมเติม จ านวน 11 จังหวัด 209 โครงการ รวมเป็นเงนิ 
6,968,705.00 บาท (หกล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดพันเจด็รอ้ยห้าบาทถ้วน) และเงนิทุนหมุนเวยีน จ านวน 16 จงัหวัด 
217 โครงการ รวมเป็นเงนิ 28,800,670.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนหกรอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ 
25 เม.ย. 2565) รายละเอียดดังน้ี  

ที ่ จงัหวัด 
เงนิอุดหนุน เงนิทนุหมุนเวยีน 

รวม จ านวน
โครงการ จ านวนเงนิ จ านวน

โครงการ จ านวนเงนิ 

1 สกลนคร - - 16 2,930,000.00 2,930,000.00 
2 ราชบุร ี - - 8 1,477,500.00 1,477,500.00 
3 ประจวบคีรขัีนธ ์ 14 760,000.00 11 1,940,000.00 2,700,000.00 
4 น่าน - - 1 200,000.00 200,000.00 
5 นครราชสีมา - - 4 794,000.00 794,000.00 
6 ก าแพงเพชร 1 200,000.00 2 191,750.00 391,750.00 

/ท่ี... 




