
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ครั้งที่ 5/2563 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563  

ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                รองประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญวฒันะกุล ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 3           กรรมการ 
  (ผู้แทนส านักงบประมาณ) 
3. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร          กรรมการ 
4. นางกนกพร เดชเดโช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี           กรรมการ 
5. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานกองทุนชุมชน                      กรรมการ 
6. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่                                 กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ           อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                                       ติดราชการ 
2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง  กรรมการ                   -                                

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
3. นางพัชรินทร์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
4. นายตุลย์ สุทธิเลิศ ผู้อ านวยกลุ่มกฎหมาย 
5. นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นายเทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
7. นางณัญชยา ชุ่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางสาวณัฎฐ์พิชญา ยะใหม่วงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นางสาวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
11. นางสาวธัญชนก นามเจิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
12. นางสาวเมชยา  ชูวงศ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวเพ็ญทิพย์ เนียมน้อย นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ (ส านักงบประมาณ) 
14. นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางสาวกัลยากร ศรีชุมจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวเมธาวี บัวชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวฑิฆัมพร บุญคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)     
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดราชการด่วนจึงได้มอบหมายรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน    
(นายโชคชัย แก้วป่อง) รองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม  
 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  1.1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่องมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และ  
สวมใส่ผ้าไทย ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อน
มาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรณรงค์ให้หน่วยงาน
สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ประธานที่ประชุมได้เชิญชวนให้สตรีช่วยประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์   
สวมใส่ผ้าไทยส าหรับบุคคลทั่วไป   
  1.2 ขอบคุณสตรีในพ้ืนที่ที่ช่วยรณรงค์ในการปลูกผัก แนะน าให้ท าเป็นวิถีชีวิต เพราะเป็น
กิจกรรมที่ช่วยในการลดรายจ่าย มีผักปลอดภัยในการบริโภค ส่วนในเขตที่เป็นชุมชนเมืองไม่มีเจ้าหน้าที่ของ      
กรมการพัฒนาชุมชนฝากเครือข่ายสตรีช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการปลูกผักด้วย  
  1.3 กรมการพัฒนาชมุชนได้มีค าสั่ง 646/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายตุลย์ สุทธิเลิศ ต าแหน่งนิติกรช านาญการ กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์
ระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี              
                        ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 และจัดส่งร่างรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท 0416.2/ว 0055 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
และ ที่ มท 0416.2 (ยผ)/0555 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ให้การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่  4/2563         
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.1 รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
   กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ติดตามข้อมูลการบริหาร 

จัดการหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในส่วนหนี้ค้างช าระกองทุนเดิมตามสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่ปี 
2556 - 2559 และหนี้ค้างช าระของกองทุนใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากระบบ SARA 

3.1.1 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเดิม 
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 1,312,570,466.95 บาท 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ เป็นจ านวน 858,494,192.88 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 65.41 มีรายละเอียด ดังนี้ 

/ข้อมูล... 
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ข้อมูล  
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการหนี้ค้างช าระ 

(บาท) 

บริหารจัดการหนี้ 
(บาท) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ต.ค. 62 1,312,570,466.95  

22 มิ.ย. 6๓ 
 บริหารฯ ได้ 

858,494,192.88 
65.41 

 

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนมิถุนายน 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการหนี้
ค้างช าระ (บาท) 

แยกการ
บริหารจัดการ

หนี้ ดังนี้ 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

22 มิ.ย. 6๓ 858,494,192.88 
รับช าระหนี้ 105,366,870.54  
รับสภาพหนี้ 717,350,562.03 
ด าเนินคดี 35,776,760.31 

3.1.2 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่  
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 836,265,624.95 บาท 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ เป็นจ านวน 591,282,755.45 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 70.71 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการหนี้ค้าง

ช าระ(บาท) 

บริหารจัดการหนี้ 
(บาท) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ต.ค. 62 836,265,624.95    

22 มิ.ย. ๖๓ 
 บริหารฯ ได้ 

591,282,755.45 
70.71 

 

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนมิถุนายน 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ข้อมูล 
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระ (บาท) 

แยกการบริหาร
จัดการหนี้ ดังนี้ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

22 มิ.ย. 6๓ 591,282,755.45 
รับช าระหนี้ 174,089,289.79  
รับสภาพหนี้ 417,193,465.66 
ด าเนินคดี - 

3.1.3 หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถึงก าหนดช าระในปีบัญชี 2563 (วันที่  1 ตุลาคม  
2562  ถึ งวั นที่  3 0  กั นยายน  2 5 6 3 ) มี หนี้ ที่ จะครบก าหนดช าระ  วั นที่  3 0  กั น ยายน  2 5 6 3  
จ านวน 788,024,107.20 บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินต้น จ านวน 536,313,478.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 
ของเงินต้นทั้งหมด ร้อยละ 68.06 ดอกเบี้ย 17,990,999.86 บาท และยังมีหนี้ที่ยังไม่ได้ช าระเป็นเงินต้น  
จ านวน 251,710,629.06 บาท โดยหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในปี  2563 นี้ จะมียอดที่เคลื่อนไหว เนื่องจาก 
ต้องอ้างอิงกับเงินกู้ท่ีจะปล่อยในปี 2563 ที่ก าหนดให้ช าระภายในปี 2563 ด้วย รายละเอียด ดังนี้ 

/ข้อมูล... 
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ข้อมูล 
ว/ด/ป 

หนี้ครบก าหนดช าระ 
ปีบัญชี 256๓ 

มีการช าระหนี้คืน 
กองทุนแล้ว 

ร้อยละ  
ของเงินต้น 

หนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ 

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 
22 มิ.ย. 63 788,024,107.20 536,313,478.14 68.06 251,710,629.06 

3.1.4 หนี้ อันเกิดจากการทุจริต ได้รับรายงานข้อมูลการด าเนินคดี  ข้อมูล ณ วันที่  22 
มิถุนายน 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) 

ศาลพิพากษาและ
อยู่ระหว่างบังคับคดี

(โครงการ/เงิน) 

22 มิ.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 

  หนี้ อันเกิดจากการทุจริต เป็นหนี้ที่ เกิดในห้วงเวลาของกองทุนเดิม ก่อนควบรวม 
มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการรับคืนเงินของกองทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีต าบล และคณะกรรมการต าบล
โอนจากบัญชีต าบลเข้าบัญชีจังหวัด ท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก้ไขปัญหา 
โดยการใช้ระบบ Bill Payment ให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้โดยตรงทางธนาคาร และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงิน
ของลูกหนี้ โดยสามารถจ่ายทางระบบ Application โทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยได้ 

3.1.5 การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งต่อลูกหนี้ ข้อมูล ณ วนัที่ 22 มิถุนายน 2563 
มีจังหวัดที่ขอเบิกค่าด าเนินคดี จ านวน 51 โครงการ เป็นเงิน 323,382.00 บาท มีมูลค่าหนี้ 6,853,562.38 บาท  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ป 

จ านว
น

จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก 

22 มิ.ย. 63 16 51 323,382.00 กาญจนบุรี , ขอนแก่น, จันทบุรี , ชลบุรี , ตาก, นราธิวาส,  
บึงกาฬ, ประจวบคีรีขันธ์ , พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี , 
มหาสารคาม, ระนอง, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี, 
อุบลราชธานี 

3.1.6 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 ่15 มิถุนายน 256๓ คงเหลือ 558 โครงการ 
เป็นเงิน 30,877,172.84 บาท ลดลง 583 โครงการ เป็นเงิน 40,835,104.29 บาท 

ว/ด/ป จ านวนจังหวัด จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
๓๑ ต.ค. ๖๒ 43 1,141 71,712,277.13 
15 มิ.ย. 63 28 558 30,877,172.84 

ลดลง  583 40,835,104.29 

 

/3.1.7 ผลการ... 
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3.1.7 ผลการด าเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นั้น ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 มีผล      
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุน 

รายละเอียด 

ปบีญัชี 2562 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 62) ปบีญัช ี2563 (ข้อมูล ณ 6 มิ.ย. 63) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

จัดสรร 
จ านวน
โครงการ 
ที่อนุมัต ิ

จ านวนเงนิทีอ่นมุัติ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ จัดสรร 

จ านวน
โครงการ 
ที่อนุมัต ิ

จ านวนเงนิทีอ่นมุัติ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ  

การอนุมตัิเงนิทนุ
หมุนเวียน 1,478,000,000 4,514 613,864,725 41.53 1,478,000,000 8,868 1,293,454,298.28 87.52 45.99 

    2) ลูกหนี้รายเดิม ไม่ผิดนัดช าระ 
เงินต้นที่ลูกหนี้ต้องช าระคืน จ านวนลูกหนี้ 7,968 โครงการ เป็นเงิน  932,701,571.49 บาท (ข้อมูล ณ        
6 มิถุนายน 2563) 

เดิม 
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาท/ปี 

ใหม่ 
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 บาท/ปี 

จ านวนเงิน 
ที่ได้ประโยชน์ (บาท) 

สมาชิกได้รับ 
ประโยขน์ (คน) 

27,981,047.14 932,701.57 27,048,345.57 198,776 คน 
  3) ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดช าระ มาแสดงตนใช้สิทธิ จ านวน 16,107 โครงการ 

เป็นเงินต้นจ านวน 1,428,668,854.23 บาท ดอกเบี้ยค้างช าระจ านวน 46,646,978.19 บาท สตรีได้รับประโยชน์ 
จ านวน 35,872 คน 

3.1.8 ผลการด าเนินการตามประกาศ มาตรการชั่วคราว : พักช าระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการชั่วคราว : พักช าระหนี้ให้แก่สมาชิก 
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่        
1 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น ผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 63)      
มีดังนี ้

จังหวัด
รายงาน โครงการ เงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 

ผิดนัด เบี้ยปรับ รวม 
สมาชิก 
ได้รับผล 

ประโยชน ์
71 

จังหวัด 13,147 1,260,632,578.49 24,354,042.35 6,531,363.04 48,583,417.94 1,340,101,401.82 57,679 

ที่ประชุมมีการได้น าเสนอวิธีการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช น าโดยนางกนกพร เดชเดโช ร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและเจ้าหน้าที่ ใช้วิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาของสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ทุกกลุ่มที่เป็นลูกหนี้   
จากกองทุนเดิม ให้ลูกหนี้ที่จะหมดอายุความท าหนังสือรับสภาพหนี้ อ านวยความสะดวกในการผ่อนช าระให้กับ
ลูกหนี้ในด้านเอกสาร ท าให้ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีลูกหนี้ที่หมดอายุความ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบ... 
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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         
22 มิถุนายน 2563) 
      4.1.1 ภาพรวมส่วนกลางและส่ วนภูมิภาค  ได้ รับจัดสรรงบประมาณ  เป็นเงิน 
2,142,067,976.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,635,054,837.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.33 
          1. ภาพรวมส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (สกส.) และส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 
207,035,656.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 72,025,667.22 บาท คิดเป็นร้อยละ  34.79  
         2. ภาพรวมส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 1,935,032,320.00 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย 1,563,029,170.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.78 
        3. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ ได้รับ
จดัสรร 34,000,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,868,665.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.08  
   4.1.2 ภาพรวมเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร 305,000,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
148,153,936.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.58 
    4.1.3 ภาพรวมเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 1,478,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
1,322,235,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.46     

มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปีบัญช ี2563 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้   
   กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
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 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563)  
 
 

/เกณฑ์วัด... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย ผลงาน คะแนน 
ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม ร้อยละ 69.62 68.06 4 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ     
                  1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญชี 2556-2559) ร้อยละ 70 65.41 4 
                  1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี 2560-2562) ร้อยละ 8 70.71 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 าเนินการตามข้อสังเกตุของ สตง. ระดับ 5 3 3 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดบั 5 3 3 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร     
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 2 2 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 3 3 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง     

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ     
(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย      

งบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2563 
ระดับ 100 78.15 1 

           (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย                                                   
                         ภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2563 

ระดับ 100 76.33 1 

        ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน                          
            และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

 คะแนนเฉลี่ย 2.3000 
มติที่ประชุม รับทราบ  

/4.3 แผนปฏิบัติ... 
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  4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
   หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ มี ๖ ด้าน ๑๕ 
ตัวชี้วัด ส าหรับตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ ๕ ก าหนดให้มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  ซึ่งสนับสนุนต่อแผน  
ปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน โดยระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น      
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ 
    1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    2. โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  
    ๓. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน     
    ๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพ่ือช่วยการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน  
    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินงานจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
รวม ๙ คน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง BM-๓๐๑ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน และด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว     
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
น าเสนอต่อทีป่ระชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที ่5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

    5.1 ร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้   
              ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 
ระหว่าง กระทรวงการคลังกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร   
ทุนหมุนเวียน ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน     
ข้อ 1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564      
(ร้อยละ 20) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน และข้อ 2. ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 – 5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10) พิจารณาจาก   
คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
บัญชี 2564 อย่างรวดเร็วอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป 
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   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดโครงการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 โรงแรมนารา 
ซอยแจ้งวัฒนะ 13 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ./นว.พช.จังหวัด ผู้แทนอกส.จ./อกส.อ./อกส.กทม. ผู้แทนสมาชิกประเภทองค์กร เจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส านัก/กอง/ศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน รวมจ านวน 58 คน      
ซึ่งผลจากการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงาน           
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ดังนี้  
 1. ในประเด็นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีระดับจังหวัด ให้ก าหนดหลักสูตรที่จะได้ฐานข้อมูลปัญหาสตรีของจังหวัด เพ่ือที่จะต่อ
ยอดใช้เงินอุดหนุนจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาสตรีต่อไป     
  2. ให้ท าโครงการเกี่ยวกับการตลาด เพ่ือแก้ไขผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                      5.2 แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัด 2.1)  
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
   ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 
ระหว่าง กระทรวงการคลังกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) เกณฑ์การประเมินผลของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact)  ของทุนหมุนเวียน โดยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ ดังนี้ 

จัดท ารายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ 

เทียบเท่าระดับ 1 

จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจ าปีบัญชี 2563  
พร้อมทั้งเสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ 

เทียบเท่าระดับ 2 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2563  
ได้ร้อยละ 75 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 3 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2563  
ได้ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 4 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ประจ าปีบัญชี 2563 ส าเร็จร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 5 

   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดท าแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 2.1 : การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน ประกอบด้วย 
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    1. จัดท ารายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ  
    2. จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (3 - 5 ปี) พร้อมทั้งเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อให้เห็นชอบ 
    3. จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2563   
ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 
      เพ่ือโปรดพิจารณา เห็นชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่  2.1 : การพัฒนา
ฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 
   1. รายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
   2. แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ
ทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
    3. แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามข้อ 1 – 3 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ความเชื่อมโยงเรื่องของรายงานและแผนปฏิบัติและแก้ไขให้สอดคล้องกัน 

  5.3 แผนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
ในปีบัญชี 2563  ตามตัวชี้ วัดที่  3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
    เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
    กรมบัญชีกลาง ก าหนดให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน       
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด โดยในด้านที่ 3 ด้านการปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 
ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การวัด
พิจารณาจากความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในปีบัญชี 2563 จ านวน 5 ระดับ และก าหนดให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือติดตามและประเมินผลลัพธ์    
จากการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการติดตามตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในไตรมาสที่ 1  
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดท าแผนติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2563 ซึ่งเป็นแผนการติดตามในภาพรวมของกองทุนฯ 
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในไตรมาสที่  1 เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร                   
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ให้ค าแนะน าให้กองทุนฯ ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลการประเมินผลโครงการซึ่งต้องมี  
กรอบการประเมินและก าหนดสิ่งที่จะประเมินให้ชัดเจน ท าให้ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผ่านเกณฑ์ชี้วัดเทียบเท่าระดับ 1 แล้ว 
และได้จัดประชุมโครงการฟ้ืนฟู ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ร่วมกับบริษัท   
โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากกรมบัญชีกลางโดยให้
ค าปรึกษาเชิงลึกและข้อเสนอแนะแก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ปรึกษา
เรื่องตัวชี้วัดที่ไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.1, ตัวชี้วัดที่ 3.1, ตัวชี้วัดที่ 3.2 และตัวชี้วัดที่ 3.3 
โดย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด แนะน าให้หารือกับกรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยตรง  
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   บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้ตอบประเด็นข้อหารือตัวชี้วัดตามข้อ 1.4 โดยในส่วน
ของตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
พิจารณาในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินกู้ให้กับสมาชิก โดยการติดตามประเมินผลลัพธ์จากการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ    ต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กรมการพัฒนาชุมชน มี
ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 530/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จใน   
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมี นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจ
ราชการกรม เป็นหัวหน้าคณะท างาน คณะท างานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจ าปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้มีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียด เป้าหมายการด าเนินงาน เกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัด การก าหนดกรอบการประเมินผล จัดท าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ฯลฯ ขณะนี้ได้จัดท า
แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายแล้ว โดยก าหนดจัดเก็บข้อมูลตามแผนในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 เพ่ือน า
ข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดท าสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารในเดือนกันยายน 2563 ต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติแผนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในปีบัญชี 2563 (ฉบับปรับปรุง) ตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

  5.4 แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี  2563       
(ด้านการเงิน) 

   ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  ได้แจ้งมติเห็นชอบ
คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2563 จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินในภาพรวมที่ระดับคะแนน 4.1525 โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
มีผลการประเมิน “ปรับปรุง/พัฒนา” คือ ทุนหมุนเวียนที่ได้รับผลการประเมินเฉลี่ยเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับ 
3.0000 คะแนนขึ้นไป แต่มีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนต่ ากว่า 3.0000)    
คือผลการประเมินด้านที่ 1 การเงิน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา    
มีผลการประเมินที่ระดับคะแนน 1.0000 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งต้องจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 (ด้านการเงิน) และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 (ด้านการเงิน) ตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปรับปรุง
พัฒนาฯ ประกอบด้วย  
  1. บทน า  
 2. เหตุผลความจ าเป็น  
 3. สภาพทั่วไปของทุนหมุนเวียน 
 4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) รวมทั้งประเด็นส าคัญที่ส่งผลให้ทุน
หมุนเวียนต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

 5. แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาในประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
รวมทั้งประเด็นส าคัญตามข้อ 4 
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     6. แผนการด าเนินงาน (Work Plan) ที่มีกิจกรรม เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม             
(ทั้งเป้าหมาย ณ สิ้นสุดแผนงาน และเป้าหมายในแต่ละไตรมาส) ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกิจกรรม พร้อมดัชนี
ชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) ที่สอดคล้องตามเป้าหมายระดับองค์กร ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ และปัจจัย
ความส าเร็จของแผนโดยให้เริ่มด าเนินการตามแผนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 2563 (ด้าน
การเงิน) 

  5.5  ตัวชี้ วัดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของการประเมินผลการด าเนินงาน                        
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   
  กระทรวงการคลัง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 83 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ข้อ 3. ให้ทุนหมุนเวียนน าเสนอปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เห็นว่า การด าเนินงานจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและผลผลิตในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ต่อคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ทุนหมุนเวียนแจ้งต่อกรมบัญชีกลางภายใน
เดือนแรกของไตรมาสที ่4 ประจ าปีบัญชี 2563  
  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษาด้าน 
การประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) เพ่ือขอหารือตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อการประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือ
กรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/2540 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน        
ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/2451 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และได้ด าเนินการจัดประชุมส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.6 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปีบัญชี 
2563 โดยได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ปรากฏว่ามีตัวชี้วัดที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2 ด้าน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
    1) ด้านการเงิน  
           ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม มีค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การวัด 
                                           ระดับ 5 คะแนน ร้อยละ 69.62  
        ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ 
                                                  1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญชี 2556 - 2559) มีค่าเป้าหมายตาม  
                                                           เกณฑ์การวัด ระดับ 5 คะแนน ร้อยละ 70 
   2) ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง   
            ตัวชี้วัดที ่6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ  

                        (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปี       
                                                     บัญชี 2563 มีค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การระดับ 5 คะแนน  
                                                  ร้อยละ 100 

                        (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม     
                                                        ประจ าปีบัญชี 2563 มีค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การวัด 
                                                        ระดับ 5 คะแนน ร้อยละ 100 
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มติที่ประชุม ให้มหีนังสือถึงกรมบัญชีกลางรายงานปัญหาและอุปสรรค ตัวชี้วัดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ของการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี  2563 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 
27 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบบริหาร และเงินอุดหนุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 71,032,853.97 บาท     
เพ่ือจัดสรรให้กับจังหวัดที่สมาชิกมีความประสงค์ที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติม, อนุมัติจัดสรรงบฯ    
เงินอุดหนุน จ านวน 2 จังหวัด เป็นเงิน 1,272,902 บาท และเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 25 จังหวัด เป็นเงิน 
144,255,966 บาท แบ่งสัดส่วนตามความส าคัญของโครงการ และกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้สามารถน าไปจัดสรรเป็น
เงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกรณีที่มีจังหวัดขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานฯ ในส่วนงบบริหาร จ านวน 
55,532,570.97 บาท (ห้าสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ ) และ        
เงินอุดหนุน จ านวน 15,500,283 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) เป็นเงินทุนหมุนเวียน   
ตามหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุดที่ มท 0416.2/2942 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และชี้แจงเหตุผล
ในการขอปรับเปลี่ยนงบประมาณตามแผนการด าเนินงานฯ เพ่ิมเติม โดยได้จัดท าเป็นหนังสือประทับตรา ตามหนังสือ
กรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที ่มท 0416.2/3328 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563  
    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับการประสานจากกรมบัญชีกลางให้ทบทวน
รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

ประเภท ได้ร ับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ 
งบบริหาร 359,067,976 164,665,585.82 194,402,390.18 

เงินอุดหนุน 305,000,000 148,153,936 156,846,064 
เงินทุนหมุนเวียน 1,478,000,000 1,322,235,316 155,764,684 

    จังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อมูล ณ วันที่  เงินอุดหนุน เงินทุนหมุนเวียน หมายเหตุ 
22 พฤษภาคม 2563 

 
1,272,902.00 

(จ านวน 2 จังหวัด) 
144,255,966.00 
(จ านวน 25 จังหวัด) 

คกส. มีมติอนุมัต ิ 
ครั้งที ่4/2563  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
30 มิถุนายน 2563 199,977.00  

(จ านวน 1 จังหวัด) 
192,243,180.00 
(จ านวน 29 จังหวัด) 
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