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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานที่ประชุม (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวขอบคุณ               
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

1.1  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
   กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ดังนี้  
    1.นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ด้านบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร 

    2.นางกนกพร เดชเดโช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี 
    3.นางสุนีย์ บุตรเนียร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานกองทุนชุมชน 

ตามค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 601/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

                      1.2 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  
   กรมการพัฒนาชุมชนได้มีค าสั่ง ที ่454/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้นายปณิธิ สุรนิวงศ ์
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รักษาราชการแทน เลขานุการกรม (ผู้อ านวยการ) ส านักงาน
เลขานุการกรม 

     1.3 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ  
    กรมการพัฒนาชุมชนได้มีค าสั่ง ที่ 583/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563                 
ให้นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปรับต าแหน่ง              
หัวหน้างานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และนางสาวสุวรรณา รอดเรือง        
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มารับต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  

  1.4 เชิญชวนท ากิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา        
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2563)  
   ประธานได้กล่าว เชิญชวนท ากิจกรรมเพ่ือเป็นสาธารณกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบรมราชินี โดยการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าบุญใส่บาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ฯลฯ        
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินีฯ ทั้งนี้  กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ            
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ก าหนดด าเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า               
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยปลูกต้นไม้ดอกสีม่วง จ านวน 3 ชนิด ได้แก่        
อินทนิน ตะแบก เสลา จ านวนทั้งหมด 1,042 ต้น ต้นไม้ดอกสีม่วง หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพ คือ วันเสาร์ จ านวน 3 ชนิด 
หมายถึง วันที่พระราชสมภพ คือ วันที่ 3 และจ านวนที่ปลูก 1,042 ต้น หมายถึง พระชนมายุ 41 พรรษา โดยใช้พ้ืนที่     
เขาขยาย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ปลูกต้นจามจุรี เมื่อ วันฉัตรมงคลที่ผ่านมาเพ่ือให้เป็น   
สวนที่อยู่คู่กัน และโครงการมอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
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  1.5 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   รัฐบาลให้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ         
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงิน 4 แสนล้านบาท             
ให้ประชาสัมพันธ์กับประธานเครือข่ายสตรีทุกระดับเพ่ือแจ้งสมาชิกให้ทราบโดยทั่วกัน โดยแต่ละโครงการไม่จ ากัด
วงเงิน สามารถขอแบบค าขอได้ที่พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัดปิดรับโครงการรอบแรกวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
  1.6 ต้นแบบการท างานที่ดีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
   หัวหน้าคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภาคใต้ 14 จังหวัด   
คุณกนกพร เดชเดโช เป็นต้นแบบที่ดีในการน าพาคณะกรรมการและสมาชิกท ากิจกรรมที่ เห็นผลส าเร็จได้        
อย่างชัดเจน 3 ด้าน คือ 1) เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกรรมการกับสมาชิกโดยใช้วิธีเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย  
รับฟังปัญหาในพ้ืนที่ 2) น าพาสมาชิกช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยการท าหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป และ     
3) น าพาสมาชิกปลูกพืชผักสวนครัว และจัดตั้งธนาคารพืชผักสวนครัว โดยวิธีเพาะต้นกล้าแจกให้กับสมาชิก  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2563 
   เลขานุการกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563 และจัดส่งร่างรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท 0416.2/ว 0329 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
และที่ มท 0416.2/0035 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ท่านใดขอแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 เรื่อง การติดตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ครั้งที่  3/2563            
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมอบหมายให้เลขานุการฯ น าเสนอ
วาระจากการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้  

ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที ่3   
ข้อ 3.1 ล าดับที่ 1
เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน 

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการ   

  ติ ดตามและประสานความ
คื บหน้ ากั บ บริ ษั ท ที่ ปรึ กษาฯ 
(บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
อย่างใกล้ชิด เพ่ือการด าเนินงาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้ตอบ 
ประเด็นข้อหารือ รายละเอียดตัวชี้วัด    
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที ่2.1  การหา Best 
Practices/Frameworks และ
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ 
 

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 

/ประจ าปี... 
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ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

ประจ าปีบัญช ี
2563                                                                                 

 
 
 
 

ตามตัวชี้วัดที่ 2.1, 3.1, 3.2 และ 
3 .3  ที่ ยั งไม่ มี ความ เข้ าใจ ใน     
แนวทางการประเมินผลที่ชัดเจน 
ให้ มี ข้อยุ ติ โดยเร็ว และแจ้ งให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ทราบ  

ค าตอบ สามารถหา Best 
Practices/Frameworks อ่ืน ๆ ได้ตาม
กองทุนฯ เห็นสมควร และแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ 
สามารถใช้เนื้อหาที่ท าให้แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ 
มาอ้างอิงในแผนพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ ได้ 
ตัวชี้วัดที่  3.1  การพิจารณาระดับ
ความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ 
ค าตอบ  ให้ พิ จารณ าในส่ วนของ
เงินทุนหมุนเวียน และต้องก าหนด
เป้ าหมาย ที่ ชัดเจนที่ สามารถวัด
ผลลัพธ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2  แผนงานเพ่ือสนับสนุน
โครงการส่งเสริมอาชีพตามตัวชี้วัด 
ค าตอบ  แผนงาน เพ่ื อสนั บสนุ น
โครงการส่งเสริมอาชีพจะครอบคลุม
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแผนการ
ด า เนิ น งานและแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณประจ าปี  2563 และ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
อาชีพที่ได้รับอนุมัติจากเงินอุดหนุน                
ในปี 2563 
ตัวชี้วัดที ่3.3  รายงานทางการเงินของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ค าตอบ แนวทางการควบคุมก ากับ
ดูแลการด าเนินงานเพ่ือให้ข้อมูล   
ทางการเงินเป็นไปโดยถูกต้อง โดย
กองทุนฯ ก าหนด 5 กิจกรรม ได้แก่ 
ด้านการรับเงิน ด้านการจ่ายเงิน ด้าน
การบันทกึบัญชีและรายงาน ด้านการ
บริหารพัสด/ุครุภัณฑ์ และด้านเทคโนฯ 

 
 
 
 

 

/2 ระเบียบ... 
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ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2 ระเบียบวาระท่ี 5 
ข้อ 5.2 เรื่อง 

มาตราการพักช าระหนี ้

มติที่ประชุม เห็นชอบมาตรการ
พักช าระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบทสตรี กรณี
การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
แ ล ะ ม อ บ ฝ่ า ย เล ข า นุ ก า ร
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้
จัดท า ประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี  เรื่อง 
มาตรการชั่ วคราว : พักช าระหนี้
ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 
2563 และได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด 
ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/ ว 0792 
ลงวันที่  1 เมษายน 2563 และ    
ได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ    
ให้จังหวัดผ่านระบบ Video conference  
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 และ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 

กลุ่ม
กฎหมาย 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ๓.2 รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
     กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ติดตามข้อมูลการบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในส่วนหนี้ค้างช าระกองทุนเดิมตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2556 - 2559            
และหนี้ค้างช าระของกองทุนใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากระบบ SARA  
     3.2.1 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเดิมตาม
สัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน  1,312,570,466.95  บาท        
โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ เป็นจ านวน  698,644,678.69  บาท คิดเป็น                 
ร้อยละ 53.23 มีรายละเอียดดังนี้  

 

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระ (บาท) 

บริหารจัดการหนี้ (บาท) ร้อยละ หมายเหต ุ

1 ต.ค. 62 
 

1,312,570,466.95 
 

   

5 พ.ค. 6๓  บริหารฯ ได้ 
698,644,678.69 

 
53.23 

 

 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนเมษายน 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ 
ข้อมูล 
ว/ด/ป ี

จ านวนบริหารจัดการหนี้ค้าง
ช าระ (บาท) 

แยกการบริหาร
จัดการหนี้ ดังนี ้

จ านวนเงิน หมายเหต ุ

 
5 พ.ค. 6๓ 

 
698,644,678.69 

รับช าระหนี ้ 48,059,608.05   

รับสภาพหนี ้ 613,627,566.51 

ด าเนินคดี 36,957,504.13 

  3.2.2 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่           
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562 จ านวน 836,265,624.95 บาท      
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ 457,985,234.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.77 
มีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการหนี้ค้างช าระ(บาท) 

บริหารจัดการหนี ้
(บาท) 

ร้อยละ หมายเหต ุ

1 ต.ค. 62 836,265,624.95    

5 พ.ค. ๖๓ 
 บริหารฯ ได้ 

457,985,234.68 
 

54.77 
 

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนเมษายน 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ข้อมูล 
ว/ด/ป ี

จ านวนบริหารจัดการหนี้ค้าง
ช าระ (บาท) 

แยกการบริหาร
จัดการหนี้ ดังนี ้

จ านวนเงิน หมายเหต ุ

 
5 พ.ค. 6๓ 

 
457,985,234.68 

รับช าระหนี ้ 165,310,567.56  

รับสภาพหนี ้ 292,674,667.12 

ด าเนินคดี - 

  3.2.3 หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถึงก าหนดช าระในปีบัญชี 2563 (วันที่  1 ตุลาคม 2562          
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) มีหนี้ที่จะครบก าหนดช าระ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 838,536,562.38 บาท 
โดยได้รับช าระเป็นเงินต้น จ านวน 488,512,858.00 บาท คิดเป็นร้อยละของเงินต้นทั้งหมด ร้อยละ 58.26 
ดอกเบี้ย 17,044,969.00 บาท และยังมีหนี้ที่ยังไม่ได้ช าระเป็นเงินต้น จ านวน 350,023,704.38 บาท โดยหนี้
ที่จะครบก าหนดช าระในปี 2563 นี้ จะมียอดที่เคลื่อนไหว เนื่องจากต้องอ้างอิงกับเงินกู้ที่จะปล่อยในปี 2563     
ที่ก าหนดให้ช าระภายในปี 2563 ด้วย รายละเอียด ดังนี้  
 

ข้อมูล    
ว/ด/ป 

หนี้ครบก าหนดช าระ 
ปีบัญชี 256๓ 

มีการช าระหนี้คืนกองทุนแล้ว ร้อยละ  
ของเงินต้น 

หนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ 

2 มี.ค. 63 755,945,018.15 314,759,215.00 41.64 441,185,803.15 
1 เม.ย. 63 729,193,797.97 414,743,531.71 56.88 314,450,266.26 
5 พ.ค. 63 838,536,562.38 488,512,858.00 58.26 350,023,704.38 

 

 

 

/3.2.4 หนี.้.. 
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 3.2.4. หนี้อันเกิดจากการทุจริต ได้รับรายงานข้อมูลการด าเนินคดี ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
๒๕๖๓   เป็นโครงการที่ทุจริต จ านวน 730 โครงการ เป็นเงิน  55,528,738.79 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อมูล   
ว/ด/ป 

ยังไม่ร้องทุกข์ 
(โครงการ/เงิน) 

มีการคืนเงิน 
ก่อนด าเนินคดี 
(โครงการ/เงิน) 

ร้องทุกข์แล้ว 
(โครงการ/เงิน) 

ฟ้องศาลแล้ว 
(โครงการ/เงิน) 

ศาลพิพากษาและอยู่ระหวา่ง
บังคับคดี 

(โครงการ/เงิน) 

30 เ.ม.ย. 63 
68 / 

5,931,477.73 
6๔/ 

6,138,701.62 
384/ 

28,282,509.74 
  100/ 

11,324,878.70 
114/ 

3,851,171.00 

หนี้อันเกิดจากการทุจริต เป็นหนี้ที่เกิดในห้วงเวลาของกองทุนเดิม ก่อนควบรวมมาอยู่
กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการรับคืนเงินของกองทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีต าบล และคณะกรรมการต าบล
โอนจากบัญชีต าบลเข้าบัญชีจังหวัด ท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก้ไขปัญหาโดย
การใช้ระบบ Bill Payment ให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้โดยตรงทางธนาคาร และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการ
จ่ายเงินของลูกหนี้ โดยสามารถจ่ายทางโทรศัพทร์ะบบ Application ของธนาคารกรุงไทยได้ 
    3.2.5 การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งต่อลูกหนี้  ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน 2563           
มีจั งหวัดที่ ขอเบิ กค่ าด าเนิ นคดีจ านวน 46 โครงการ เป็ นเงิน 266,362.00 บาท มีมู ลค่ าหนี้  6,264,356.88 บาท                           
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล ว/ด/ป จ านวน 
จังหวัด 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
เงิน 

รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก 

30 เม.ย. ๖๓ 14 46 266,362.00 ตาก, อุบลราชธานี, ชลบุรี, จันทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุร,ี สุราษฎรธานี, อุดรธานี, 
ระนอง, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร,นราธิวาส, มหาสารคาม และพระนครศรีอยุธยา 

 

  3.2.6. หนี้ที่จะหมดอายุความในปี 2563 
    ในปี 2563 มีหนี้ที่จะหมดอายุความ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จ านวน 43 จังหวัด       
1,141 โครงการ เป็นเงิน 71,712,277.13 บาท และ ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 256๓ คงเหลือ 689 โครงการ เป็นเงิน   
41,471,652.10 บาท ลดลง 452 โครงการ เป็นเงิน 30,240,625.03 บาท   
 

ว/ด/ป จ านวนจังหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
๓๑ ต.ค. ๖๒ 43 1,141 71,712,277.13 
30 เม.ย. 63 35 689 41,471,652.10 

ลดลง  452 30,240,625.03 
 

    3.2.7. ผลการด าเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 

   ตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 
2563 นั้น ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุน 

 
/2) ลูกหนี้... 
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  2) ลูกหนี้รายเดิม ไม่ผิดนัดช าระ  เงินต้นที่ลูกหนี้ต้องช าระคืน จ านวนลูกหนี้ 7,458 
โครงการ เป็นเงิน 1,014,911,367.85 บาท (ข้อมูล ณ 24 เม.ย.63) 

เดิม  
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาท/ปี 

ใหม่ 
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 บาท/ปี 

จ านวนเงิน 
ที่ได้ประโยชน์ (บาท) 

สมาชิกได้รับประโยขน์ 
(คน) 

  31,773,028.84  1,059,100.96 30,713,927.88 41,375 คน 
 

   3) ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดช าระ มาแสดงตนใช้สิทธิ จ านวน 15,929 โครงการ       
เป็นเงินต้นจ านวน 1,534,858,929.00 ดอกเบี้ยค้างช าระจ านวน 39,705,826.41 บาท สตรีได้รับประโยชน์          
จ านวน 33,695 คน 
  3.2.8 ผลการด าเนินการตามประกาศ มาตรการชั่วคราว : พักช าระหนี้ให้แก่สมาชิก
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการชั่วคราว : พักช าระหนี้ให้แก่สมาชิก
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่           
1 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น ผลการด าเนินงานประจ าเดือน เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)    
มีดังนี ้

จังหวัด
รายงาน 

โครงการ 
 

เงินต้นคงเหลือ 
 

ดอกเบี้ย 
 

ดอกเบี้ย 
ผิดนัด 

ค่าปรับ 
 

รวม 
 

สมาชิกได้รับ
ผลประโยชน ์

47 
จังหวัด 

2,506  
 

271,925,733.05 3,639,248.18   6,246,641.07 950,605.67 282,762,227.97 
 

11,030 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
       4.1 รายงานฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

     เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
       กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวงเงินงบประมาณทั้งหมด 2,142,067,976.00 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่      
1 ตุลาคม 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่         
20 พฤษภาคม 2563) 
      4.1.1 ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
    ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 2,142,067,976.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย     
1,499,400,962.44  บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 
       1) ภาพรวมส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) และส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร  
   ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 207,035,656.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย      
68,032,472.17  บาท คิดเป็นร้อยละ  32.86  
     2) ภาพรวมส่วนภูมิภาค 
   ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 1,935,032,320.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย     
1,431,368,490.27  บาท คิดเป็นร้อยละ 73.97 
        3) งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ         
ได้รับจัดสรร 34,000,000.00 บาท  มีผลการเบิกจ่าย 8,868,665.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.08  
   

/4.1.2 ภาพรวม... 
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   4.1.2 ภาพรวมเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร 305,000,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย     
119,505,849.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.18 
    4.1.3. ภาพรวมเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 1,478,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย    
1,231,107,562 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.30     

  มติที่ประชุม รับทราบ  

4.2  รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 (ฉบับสมบูรณ์ )       
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
    กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2562 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   1) ด้านที ่1 การเงิน (1 ตัวชี้วัด)  
   2) ด้านที ่2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 ตัวชี้วัด) 
   3) ด้านที ่3 การปฏิบัติการ (5 ตัวชี้วัด) 
   4) ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (3 ตัวชี้วัด) 
    5) ด้านที ่5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  

     พนักงานและลูกจ้าง 
   6) ด้านที ่6 การด าเนินการตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (3 ตัวชี้วัด) 
    คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  ได้ เห็นชอบคะแนน                         
ผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  ประจ าปีบัญชี  2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน                    
ผลการด าเนินงานและข้อสังเกตในการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุน เวียน ประจ าปีบัญชี  2562                     
(ฉบับสมบูรณ์) เพ่ือให้ทุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียนใช้ประกอบการติดตาม                
ผลการด าเนินงานต่อไป โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการประเมินในภาพรวมที่ระดับคะแนน 4.1525 และ
เนื่ องจากกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี  มีผลการประเมิน“ปรับปรุง/พัฒนา”  คือ ทุนหมุน เวียนที่ ได้ รับ                       
ผลการประเมินเฉลี่ยเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่ระดับ  3.0000 คะแนนขึ้นไป แต่มีผลการประเมิน                                                                                                    
ด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนต่ ากว่า 3.0000) โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                   
มีผลการประเมินด้านการเงิน ตัวชี้วัดที่  1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา                  
มีผลการประเมินที่ระดับคะแนน 1.0000 ซึ่งต้องจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 และน าเสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนให้กรมบัญชีกลางทราบเป็นรายไตรมาสต่อไป  
    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยู่ระหว่างจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                   
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนให้กรมบัญชีกลางทราบ                  
ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป  
 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี2563 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
  
 

/กรม... 
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    กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 กับ กระทรวงการคลัง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   1) ด้านที ่1 การเงิน (3 ตัวชี้วัด)  
   2) ด้านที ่2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 ตัวชี้วัด) 
   3) ด้านที ่3 การปฏิบัติการ (3 ตัวชี้วัด) 
   4) ด้านที ่4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (3 ตัวชี้วัด) 
    5) ด้านที ่5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้บริหารทุนหมุนเวียน     
                                         พนักงาน และลูกจ้าง (2 ตัวชี้วัด) 
   6) ด้านที ่6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (2 ตัวชี้วัด) 
   สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปี
บัญชี 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน   คะแนน 
ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม ร้อยละ 69.62 58.26 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ     
                  1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญชี 2556-2559) ร้อยละ 70 53.23 3 
                  1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี 2560-2562) ร้อยละ 8 54.77 5 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ ระดับ 5 N/A N/A 
                  และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)     
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 95 N/A N/A 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 1 1 
                  การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 N/A N/A 
                  เพ่ือสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ระดับ 5 2 2 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 1 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 3 3 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร     
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 2 2 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 3 3 
 
 /ด้านที่ 6... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน  คะแนน 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
ร้อยละ 100 78.15 1                        (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย 

                       งบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2563 
                        (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย                                                
                        ภาพรวม ประจ าปีบัญช ี2563 

ร้อยละ 100 70.00 1 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน                        
                      และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ    
                      อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

                                                     
 

คะแนนเฉลี่ย 1.7500 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
      4.4 แผนการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
(เงื่อนไขประเด็นที ่1 ) 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
                     กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 มี 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ส าหรับ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบ
ภายใน กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
           ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
กับกรมบัญชีกลางในการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ซึ่งมี 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ส าหรับ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน น้ าหนักร้อยละ 5 กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน       
ต้นสังกัด โดยมีประเด็นย่อยพิจารณา 4 ประเด็น ดังนี้  
          1) การปฏิบัติงานตรวจสอบ น้ าหนักร้อยละ 45    
              2)  การประชุมปิดการตรวจสอบ น้ าหนักร้อยละ 15 
             3) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ น้ าหนักร้อยละ 35 
            4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ น้ าหนักร้อยละ 5 
โดยมีเงื่อนไข ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง      
การบริหารพัสด ุการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ก าหนดให้  
     (1) หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ต้องมีการ
ก าหนด/ทบทวนรูปแบบการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน เพ่ือให้มั่นใจว่าทุนหมุนเวียนมีระบบการตรวจสอบ
ภายในทีม่ีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุนหมุนเวียน 
                           และ (2) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในที่
มีองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงานและมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน           
หากทุนหมุนเวียนหรือคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข    
ทัง้ 2 ประเด็นจะถูกปรับลดคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ประเด็นละ 0.5000 คะแนน  
   

/กลุ่มตรวจสอบ... 
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  กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีหนังสือแจ้งการตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2563 และได้ด าเนินการแล้วดังนี้ 
 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดท าแผนการตรวจสอบทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเงื่อนไขประเด็นที ่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว             
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แจ้งการเปิดตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 แล้ว  

      มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5 สรุปผลการด าเนนิงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 สิ้นไตรมาส 2 
(มกราคม – มีนาคม 2563) 
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
   การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2562 ด้านที ่5 การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามระบบบริหารจัดการที่
ส าคัญ ได้แก่  
   1) ด้านการเงิน 
   2) ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน  
   3) ด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
   4) ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
   5) ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปีบัญชี 2563 สิ้นไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ดังนี้  
   1) ด้านการเงิน ประกอบด้วย  
                                  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
            - การบริหารจัดการหนี้ 
   2) ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 
     - จ านวนสมาชิก ประเภทบุคลลธรรม ประเภทองค์กร 
      - ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

       - โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                   
                         กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีบัญชี 2563 

   - การสนับสนุนวิทยากร 
    - การประชาสัมพันธ์ 
     - การติดตามการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
              ประจ าปีบัญชี 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด 

    3) ด้านระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    - การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   4) ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย 
    - การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    - การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากองทุน 
    - เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

/5) ด้านระบบ... 
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     5) ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
     - การด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.6 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 
    เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
   1. กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้มีประกาศ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัคร 4 ต าแหน่ง จ านวน 48 อัตรา ดังนี้ 
 1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อัตราว่าง จ านวน  13 อัตรา 
 2) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  อัตราว่าง จ านวน  21 อัตรา 
 3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   อัตราว่าง จ านวน  13 อัตรา 
 4) ต าแหน่งนิติกร      อัตราว่าง จ านวน  1 อัตรา 
   2. กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก าหนดให้เปิดรับสมัคร      
ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง 19 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สมัครสอบสามารถช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ปิดรับช าระเงิน เวลา 22.00 น. ซึ่งได้ปิดระบบ
การรับช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
   3. ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีจ านวนผู้สมัคร (การรับสมัคร   
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ทัง้หมด 6,116 คน ดังนี้ 
      1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีผู้สมัคร จ านวน      306  คน 
      2) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  มีผู้สมัคร จ านวน   5,087  คน 
      3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มีผู้สมัคร จ านวน      593  คน 
      4) ต าแหน่งนิติกร   มีผู้สมัคร จ านวน      130  คน 
       4. กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะด าเนินการประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้ประสานกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้ให้บริการรับสมัคร จัดท าโปรแกรมให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ แจ้งความประสงค์ในการเลือกสถานที่สอบ 
แล้วจะน าข้อมูลไปประมวณผล เพ่ือบริหารจัดการจัดสถานที่สอบต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่5    เรื่องเพือ่พิจารณา  
  5.1  แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 3 – 4  
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้   
    5.1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และหากมีความประสงค์ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงิน
อุดหนุนเพ่ิมเติม ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
 
 
 

/5.1.2 กรม... 
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    5.1.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนฯ และจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบบริหาร เงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ในไตรมาสที่ 3 – 4    
กรณีที่จังหวัดบริหารงบด าเนินงานตามแผนฯ เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว หากมีงบประมาณเหลือจ่าย
ให้เร่งด าเนินการส่งคืนส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่ต้องไม่กระทบต่อโอกาสและผลประโยชน์ที่สมาชิก
กองทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือกรมฯ จะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับ
จังหวัดที่มีความต้องการงบประมาณเพ่ิมเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    5.1.3  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 3 – 4 จากจังหวัดจ านวน 76 จังหวัด และส่วนกลาง    
(ข้อมูล ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2563) มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จ านวน 81,425,999.97 บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด
งบประมาณ 

จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย 
 ไตรมาส 1 – 2 

(บาท) 

แผนเบิกจ่าย 
 ไตรมาส 3 – 4  

(บาท) 

คงเหลือ 
 (บาท) 

บริหาร 359,067,976.00 153,400,362.21 150,135,042.82 55,532,570.97 
เงินอุดหนุน 305,000,000.00 99,474,820.00 190,024,897.00 15,500,283.00 
เงินทุนหมุนเวียน 1,478,000,000.00 1,073,678,809.00 393,928,045.00 10,393,146.00 

รวม 2,142,067,976.00 1,326,553,991.21 734,087,984.82 81,425,999.97 

    5.1.4 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับแจ้งจากจังหวัดเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ข้อมูล ณ วันที่  22 พฤษภาคม 2563)           
จ านวน 25 จังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด     
และมีโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้  

หมวดงบประมาณ จ านวนจังหวัด 
ที่ขอรับการสนับสนุน 

จ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 
(บาท) 

เงินอุดหนุน 2 1,272,902.00 
เงินทุนหมุนเวียน 25 144,255,966.00 

   ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
     เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เห็นควรขออนุมัติด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 5.1.3 ในหมวดงบบริหาร จ านวน 55,532,570.97 บาท และเงินอุดหนุน 
จ านวน 15,500,283.00 บาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 71,032,853.97 บาท และแจ้งให้กรมบัญชีกลาง
พิจารณาอนุมัติปรับแผนฯ ต่อไป 
     2. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่จังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
จ านวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดตราด จ านวน 62,852 บาท และจังหวัดแพร่ จ านวน 1,210,050 บาท โดยใช้เงิน
อุดหนุนของส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1,272,902 บาท 
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     3. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่จังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุ น
หมุน เวียน  จ านวน  25 จั งหวัด เป็ นเงิน 144,255,966 บาท โดยใช้ งบประมาณเงินทุนหมุนเวียน ตามข้อ 2.1                      
จ านวน 10,393,146 บาท และใช้ งบประมาณ ตามข้อ  1  จ านวน  71 ,032,853.97 บาท  รวมเป็ น เงิน 
81,425,999.97 บาท ซึ่งยังขาดงบประมาณที่ต้องจัดสรรเพ่ิมเติมให้กับจังหวัด จ านวน 62,829,966.03 บาท    
เมื่อมีเงินเหลือจ่ายจะได้จัดสรรให้กับจังหวัดที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมต่อไป  
            4. ขออนุมัติในหลักการ กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้สามารถน าไปจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน                 
และเงินทุนหมุนเวียน  กรณีที่ มีจังหวัดขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน  และเงิน อุดหนุน  เพ่ิมเติม                      
จากข้อ 2 และ 3 
    มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามข้อ 1-4 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ให้แก่จังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนทั้ง 25 จังหวัด แบ่งสัดส่วนตามความส าคัญของโครงการ      
และกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้สามารถน าไปจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน  กรณีที่มีจังหวัดขอรับ      
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม 

   5.2  การด าเนินงานโครงการการปรับปรุงคุณภาพรายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                        เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
           ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และได้รับรองรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีบัญชี 2555 ส าหรับในปีบัญชี 2556 – 2561  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจาก       
ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อรายงาน 
การเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้  
    เพ่ือให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการด าเนินงานการจัดท ารายงานการเงินของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างถูกต้อง มีข้อมูลตรวจสอบได้ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรับรอง
รายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2562 และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านที ่3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.3 การด าเนินการ      
จากระดับความส าเร็จในการน าผลการตรวจสอบตามข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงได้จัดท าโครงการการปรับปรุงคุณภาพรายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยใช้
งบประมาณ 5,245,600 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   
    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติโครงการการปรับปรุงคุณภาพรายงานการเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ภายในวงเงินงบประมาณ 5,245,600 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจ านวน 
4,065,600 บาท และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,180,000 บาท 
    ตามที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติแผนด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบค่าใช้จ่ายสนับสนุ น/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์                
และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 34 ,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว 
10,526,290 บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ 23,473,710 บาท 
(ยี่สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)  
    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงาน                
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ 1.3              
งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน 
จ านวน 5,245,600 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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