
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ครั้งที่ 6/2563 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563  
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ           อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                             ประธานกรรมการ 
2. นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญวฒันะกุล ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 3           กรรมการ 
  (ผู้แทนส านักงบประมาณ) 
4. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานกองทุนชุมชน                      กรรมการ 
5. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่                                 กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนกระทรวงการคลัง -                            กรรมการ 
2. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร          กรรมการ 
5. นางกนกพร เดชเดโช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี           กรรมกา              

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2. นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
4. นางพัชรินทร์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
5. นายตุลย์ สุทธิเลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
6. นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นายเทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
8. นางณัญชยา ชุ่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวณัฎฐ์พิชญา ยะใหม่วงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
11. นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
12. นางสาวธัญชนก นามเจิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
13. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาววันวิสา กาญจนสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
15. นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวกัลยกร ศรีชุมจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวเพ็ญทิพย์ เนียมน้อย นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ 
18. นางสาวสมฤทัย วิมลเศรษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19. นางสาวเมธาวี บัวชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวปณตพร สมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานที่ประชุม (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวขอบคุณ               
นางสุนีย์ บุตรเนียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือ ที่ ตผ 0043/5475 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน ด้วยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักตรวจสอบการเงินและ
บริหารพัสดุที่  17 มีก าหนดจะเข้าตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2562            
และตรวจสอบการบริหารพัสดุของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในช่วงไตร
มาสที่ 2 – 3 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบในช่วงเวลาดังกล่าวได้  ในขณะนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                 
ได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดท าร่างรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้ งที่  5/2563 และจัดส่ งร่างรายงานการประชุมฯ ดั งกล่ าว                      
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท 
0416.2/ว 0060 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , ท่ี มท 0416.2/ว 0061 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และ ที่ มท 
0416.2 (ยผ)/0684 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ                 
ให้การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2563         
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 เรื่อง การติดตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ครั้งที่  5/2563            
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมอบหมายให้เลขานุการฯ 
น าเสนอวาระจากการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้  

 

 

 

 

 

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

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที ่4 
4.3 แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖3 
– ๒๕๖5 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
 
 
 
 
 

  
 

มติที่ ป ระชุม  รับทราบ  และให้
ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖3 – 
๒๕๖5  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศและ
ดิจิทัลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ น าเสนอต่อที่
ประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  ได้
ประชุมผู้ ก ากับดูแลตั วชี้ วัดการ
ประเมิ นผลการด าเนิ น งานทุ น
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563   
ตามค าสั่งส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ที่ 3/2563 ลงวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมี
นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นางสาวปภาวรินทร์ 
ปานนี้  นั กวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ เข้าร่วมประชุม เพ่ือ
ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖3 – 
๒๕๖5  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศและ
ดิจิทัลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ระเบียบวาระที ่5 
5.1 ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
บัญชี 2564 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและ
แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
1 . ในประเด็นที่  3  การส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัญหาของสตรีระดับ
จังหวัด ให้ก าหนดหลักสูตรที่จะได้
ฐานข้อมูลปัญหาสตรีของจังหวัด 
เพ่ือที่จะต่อยอดใช้เงินอุดหนุนจัดท า
โครงการแก้ไขปัญหาสตรีต่อไป     
 2 .  ให้ ท า โค ร ง ก า ร เกี่ ย ว กั บ
การตลาด เพ่ือแก้ไขผลกระทบจาก
สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)   
ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   เห็ น ช อ บ ร่ า ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีบัญชี 
2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ได้ด าเนินการปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีบัญชี 
2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ดังนี้  
   1. น าข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ไป
ปรับปรุงเนื้อหา รายวชิาของจังหวดั 
   2.จัดท าโครงการเกี่ยวกับการตลาด  
เพ่ือแก้ไขผลกระทบจาสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  ได้ เพ่ิมโครงการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ในประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่  1       
การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่
สตรี แผนงานส่งเสริมช่องทางการตลาด 
โดยจัดท าโครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิก

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

 



4 
 

ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ก อ งทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท ส ต รี               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมช่องทาง
การตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ด าเนินการในระดับจังหวัด/กรุเทพฯ  
มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่ ได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุน
หมุนเวียน ปี 2560 – 2563 รวม
ทั้ ง สิ้ น  1 ,7 5 5  ก ลุ่ ม  วงเงิ น
งบประมาณ 10,530,000.00 บาท 

3. 5.2 แผนงานพัฒนา
ระบ บ ฐ าน ข้ อ มู ล
สารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของทุ น
หมุนเวียน 

 (ตัวชี้วัด 2.1 ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติ
แ ล ะม อบ ให้ ฝ่ าย เล ข านุ ก ารฯ 
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ความเชื่อมโยงเรื่องของรายงานและ
แผนปฏิบัติและแก้ไขให้สอดคล้อง
กัน 
 

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
    1. แก้ ไข รายงานการศึ กษาเพ่ื อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในส่วนของ 
การวิเคราะห์และระบุผลผลิต 
ผลลั พ ธ์  แล ะผลกระท บ จาก
วัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจ
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โดยที่ประชุมให้ไปแก้ไขให้ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ ให้มีความ
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุ น
หมุนเวียน 
   2. แก้ ไขแผนการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบ ของทุนหมุนเวียน กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 
2563 – 2565) ในส่วนของ แผนงาน/
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 
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ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2565) โดยที่ ประชุ มให้ เ พ่ิ ม ช่ อ ง
ปี งบประมาณ และงบประมาณ 
(บาท ) เพ่ิ ม อีก เป็ นปี  2565 ได้
ด า เนิ น ง า น เ พ่ิ ม งบ ป ร ะ ม า ณ
เรียบร้อยแล้ว 
    สกส.ได้น ารายงานการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพั ฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนการ
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ของทุน
หมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และ
แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปีบัญชี 2563 โดยให้      ผอ. 
กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

4. 5.5 ตัวชี้วัดที่คาดว่า
จะมี ผลกระทบต่ อ
เป้ าหมายของการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
ด าเนิ นงานทุ นหมุ น
ห มุ น เ วี ย น                                           
ประจ าปีบัญชี 2563 
ของกองทุนพัฒนา
บท บ าท สตรี  จาก
สถานการณ์การแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค                            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   

ม ติ ที่ ป ร ะชุ ม  ให้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
กรมบัญชีกลางด าเนินการต่อรอง
ตัวชี้วัดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
เป้ าหมายของการประเมิ นผลการ
ด าเนินงาน   ทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2563 โดยชี้แจงปัญหาและ
อุปสรรคกรณีการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-
19)  

 
  

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ได้ท าหนังสือ รายงานปัญหาและ
อุปสรรคตัวชี้วัดที่คาดว่าจะส่ งผล
กระท บ ต่ อ เป้ าห ม ายขอ งก าร
ประเมิ นผลการด าเนิ น งานทุ น
หมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 6.1 (2) ร้อย
ละการใช้จ่ ายภาพรวมเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปี
บัญชี 2563  

 

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.2 รายงาน... 
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   ๓.2 รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
     กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ติดตามข้อมูลการบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในส่วนหนี้ค้างช าระกองทุนเดิมตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2556 - 2559            
และหนี้ค้างช าระของกองทุนใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากระบบ SARA รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กองทุนเดิม 
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 1,312,570,466.95 บาท 
โดยข้อมูล ณ วันที่  10 กรกฎาคม 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้  เป็นจ านวน 933,085,827.27 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.09 มีรายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนกรกฎาคม 256๓ ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระ (บาท) 

แยกการ
บริหารจัดการ

หนี้ ดังนี้ 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

10 ก.ค. 6๓ 933,085,827.27 
รับช าระหนี้ 110,901,782.23  
รับสภาพหนี้ 784,401,680.96 
ด าเนินคดี 37,782,364.08 

3.2.2 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่  
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 836,265,624.95 บาท 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ เป็นจ านวน 650,703,067.56 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 77.81 มีรายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนกรกฎาคม 256๓ ดังนี้ 

ข้อมูล 
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระ (บาท) 

แยกการ
บริหารจัดการ

หนี้ ดังนี้ 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

10 ก.ค. 6๓ 650,703,067.56 
รับช าระหนี้ 175,381,770.56  
รับสภาพหนี้ 475,321,297.00 
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 765,962,390.10 บาท 
โดยได้รับช าระเป็นเงินต้น จ านวน 554,781,883.23 บาท คิดเป็นร้อยละของเงินต้นทั้งหมดร้อยละ 72.43 
ดอกเบี้ย 18,276,794.15 บาท และยังมีหนี้ที่ยังไม่ได้ช าระเป็นเงินต้น จ านวน 211,180,506.87 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 าระหนี้คืน 
กองทุนแล้ว 

ร้อยละ  
ของเงินต้น 

หนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ 

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 
10 ก.ค. 6๓ 765,962,390.10 554,781,883.23 72.43 211,180,506.87 

 3.2.4 หนี้ อันเกิดจากการทุจริต ได้รับรายงานข้อมูลการด าเนินคดี ข้อมูล ณ วันที่  10 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่ทุจริต จ านวน 730 โครงการ เป็นเงิน 55,528,738.79 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

/ข้อมูล... 
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ข้อมูล  
ว/ด/ป 

ยังไม่ร้องทุกข์
(โครงการ/เงิน) 

มีการคืนเงิน 
ก่อนด าเนินคดี
(โครงการ/เงิน) 

ร้องทุกข์แล้ว
(โครงการ/เงิน) 

ฟ้องศาลแล้ว
(โครงการ/เงิน) 

ศาลพิพากษาและ
อยู่ระหว่างบังคับคดี

(โครงการ/เงิน) 

10 ก.ค. 6๓ 
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 ก่อนควบรวม 
มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการรับคืนเงินของกองทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีต าบล และคณะกรรมการต าบล
โอนจากบัญชีต าบลเข้าบัญชีจังหวัด ท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก้ไขปัญหา 
โดยการใช้ระบบ Bill Payment ให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้โดยตรงทางธนาคาร และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงิน
ของลูกหนี้ โดยสามารถจ่ายทางระบบ Application โทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยได้ 

3.2.5 การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งต่อลูกหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 มีจังหวัดที่ขอเบิกค่าด าเนินคดี จ านวน 53 โครงการ เป็นเงิน 334,782.00 บาท มีมูลค่าหนี้ 6,835,562.38 
บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ป 

จ านว
น

จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก 

1 ก.ค. 6๓ 16 53 334,782.00 กาญจนบุรี , ขอนแก่น, จันทบุรี , ชลบุรี , ตาก, นราธิวาส,  
บึงกาฬ, ประจวบคีรีขันธ์ , พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี , 
มหาสารคาม, ระนอง, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี, 
อุบลราชธานี 

3.2.6 หนี้ที่จะหมดอายุความในปี 2563 มีหนี้ที่จะหมดอายุความ ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2562 จ านวน 43 จังหวัด 1,141 โครงการ เป็นเงิน 71,712,277.13 บาท และ ข้อมูล ณ วันที่  30 
มิถุนายน ๒๕๖๓ คงเหลือ 479 โครงการ เป็นเงิน 27,197,858.65 บาท ลดลง 662 โครงการ เป็นเงิน 
44,514,418.48 บาท 
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 การบริหารจัดการหนี้ “ลูกหนี้คือหัวใจ” ให้ถือว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีไว้เพ่ือช่วยเหลือไม่ใช่ท าลาย
และที่ส าคัญเงินหลวงต้องไม่สูญหาย การช าระคืนควรจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และมีข้อเสนอแนวทางการบริหารหนี้ดังนี้ 
 1. ติดตามลูกหนี้หลังกู้เงินไปแล้วเป็นระยะก่อนที่จะเป็นหนี้เสีย   
 2. แยกประเภทของลูกหนี้ที่ยังบริหารจัดการไม่ได้ 
 3. จัดท าแนวทางการด าเนินการลูกหนี้แต่ละประเภท 
 4. รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน 
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         
15 กรกฎาคม 2563) 

/4.1.1... 
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/ด้านที่ 3... 
 

   4.1.1 ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้ รับจัดสรรงบประมาณ  เป็ นเงิน 
2,142,067,976.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,719,580,090.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.28 
            1. ภาพรวมส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (สกส.) และส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 
207,035,656.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 85,669,775.27 บาท คิดเป็นร้อยละ  41.38  
               2. ภาพรวมส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 1,935,032,320.00 
บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,633,910,315.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.44 
            3. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ         
ได้รับจัดสรร 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     
162,972,572.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.43 
           4.1.3. ภาพรวมเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 1,478,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย    
1,380,351,162.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.39      

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 วันที ่15 กรกฎาคม 2563)  
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน   คะแนน 
ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวช้ีวัดที ่1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม ร้อยละ 69.62 72.43 5 
ตัวช้ีวัดที ่1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ     
                  1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญช ี2556-2559) ร้อยละ 70 71.09 5 
                  1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญช ี2560-2562) ร้อยละ 8 77.81 5 
ด้านที ่2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวช้ีวัดที ่2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ระดับ 5 2 2 
                  และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม)     
ตัวช้ีวัดที ่2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 95 N/A N/A 
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ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     
ตัวช้ีวัดที ่3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 1 1 
                  การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 2 2 
                  เพื่อสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวช้ีวัดที ่3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตุของ สตง. ระดับ 5 4 4 
ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     
ตัวช้ีวัดที ่4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวช้ีวัดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวช้ีวัดที ่4.3 การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 4 4 
ด้านที ่5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร     
ตัวช้ีวัดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 4 4 
ตัวช้ีวัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 3 3 
ด้านที ่6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง     

ตัวช้ีวัดที ่6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมตัิ 
ร้อยละ 100 78.15 1                   (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย 

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

ร้อยละ 100 80.28 1 

ตัวช้ีวัดที ่6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน                        
                      และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ  
                      อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ 5 5 5 

                                                     
 

คะแนนเฉลี่ย 2.9000 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.3 สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 สิ้นไตรมาส 3          
(เมษายน – มิถุนาคม 2563) 
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
   การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2562 ด้านที่ 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 านักงาน... 
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   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปีบัญชี 2563 สิ้นไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ดังนี้  
   1) ด้านการเงิน ประกอบด้วย  
                                  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
           - การบริหารจัดการหนี้ 
   2) ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 
     - จ านวนสมาชิก ประเภทบุคลลธรรม ประเภทองค์กร 
      - ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

       - โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                   
                         กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 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) ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
     - การด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
มติที่ประชุม รับทราบ  

  4.4 ผลการตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
ส านักงานคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
   กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 มี 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ส าหรับ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบ
ภายใน กรณทีี ่2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นย่อย
การพิจารณา 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียด 

1.การปฏิบัต ิ
ตรวจสอบ 

45 1 ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการต้นสังกัด 
2 - 
3 ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการต้นสังกัด และได้รบั

รายงานผลการตรวจสอบ และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนรับทราบ 

4 - 
5 ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการต้นสังกัด และได้รบั

รายงานผลการตรวจสอบ และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรหิาร
ทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
ที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 

                             /2. การประชุม... 
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2.การประชุม
ปิดการ

ตรวจสอบ 

15 1 ไม่ได้รับการตรวจสอบ/ไม่มีการประชุมปิดการตรวจสอบ/ 

2 มีการประชุมปิดการตรวจสอบแตไ่ม่ครบทุกเรื่อง/ครั้งท่ีไดร้ับการตรวจสอบ 
3 ผู้บริหารทุนหมุนเวยีนเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน 

ครบทุกเรื่อง/ครั้งที่ไดร้ับการตรวจสอบ 
4 ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในครบทุกเรื่อง/

ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ และก าหนดแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะ  
ได้อย่างชัดเจนแต่ไม่ครบทุกข้อเสนอแนะ 

5 ผู้บริหารทุนหมุนเวยีนเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในครบทุกเรื่อง/
ครั้งท่ีได้รบัการตรวจสอบ และก าหนดแนวทางการแก้ไขการปฏิบตังิานตามข้อเสนอแนะได้
อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

35 1 ทุนหมุนเวียนไม่มีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะทีผู่้ตรวจสอบได้ใหไ้ว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

2 มีการปฏิบตัิตามข้อเสนอ แนะแตแ่ก้ไขแล้วเสร็จช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนด 
3 การปฏิบัตติามข้อเสนอแนะแตแ่ก้ไขแล้วเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานผล

ดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณา 
4  มีการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

5 มีการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานผล
ดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณา 

4. การรายงาน
ผลการบริหาร
ความเสีย่งเพื่อ
การวางแผน
ตรวจสอบ 

 1 ไม่มีการรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงให้แกผู่้ตรวจสอบภายในต้นสังกัดรับทราบ/
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีใหผู้้ตรวจสอบภายในต้นสังกัดรับทราบแต่
รายงานมีองค์ประกอบไม่ครบ 

2 - 
3 - 
4 - 
5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีที่มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วน           

ให้ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัดรับทราบ 

   ประเด็นย่อยพิจารณา 1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ระดับ 5 คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ด าเนินการตรวจสอบส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส านักงานเลขาคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จ านวน 23 จังหวัด และรายงานผลการตรวจสอบ ให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ทราบ  
                     ประเด็นย่อยพิจารณา 2. การประชุมปิดการตรวจสอบ ระดับ 5 คะแนนผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการปิดตรวจรายงานการเงินของ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จ านวน 23 
จังหวัดกับกลุ่มตรวจภายใน และผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้มอบนโยบายการในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 
ที่ประชุมได้มอบนโยบายดังนี้  
  ก ากับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมการพัฒนาชุมชน 
และด าเนินการดังนี ้
   1. แจ้งให้จังหวัดทบทวนรหัสผ่านและแจ้งให้ คกส.ทราบและจัดท าฐานข้อมูลไว้ 
   2. จัดวางระบบควบคุมภายใน ส่งให้จังหวัดและส านักงานเลขาเป็นฟอร์มเดียวกัน  
มติที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที ่5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
   5.1 การแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน /ชุมชน                
และคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/เขต/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ภาค       
และระดับประเทศ  
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้   
          การด ารงต าแหน่งของอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 
และคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/จังหวัด ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
มีก าหนดจะครบวาระการด ารงต าแหน่งภายในเดือนตุลาคม 2563 ในส่วนของผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีชุมชน คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต/กรุงเทพมหานคร จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ภายหลังการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เมื่อปี 
2562 กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดโครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
76 จังหวัด ซึ่งหลังจากการด าเนินการโครงการดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค/ระดับประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดพลังผลักดันพลังสตรีให้เกิดความ
เข้มแข็ง สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานเชิงนโยบายได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น  
      เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความต่อเนื่องและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้จัดท าร่างแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงาน           
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/
จังหวัดและร่างแนวทางการคัดเลือกคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค/
ระดับประเทศ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ของอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และคณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/จังหวัด/ภาค และระดับประเทศ ที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้และสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแนวทางทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 
และคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และคณะท างาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค/ระดับประเทศ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ            
แจ้งจังหวัดและกรุงเทพมหานครคัดเลือกตามแนวทางดังกล่าว 

  5.2 อนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
       ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 20 ให้ผู้อ านวยการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย     
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติงาน ประมาณการรายจ่ายประจ าปีและประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี  และส่งให้
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนใช้จ่ายเงิน 
    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประมาณการกระแสเงินสด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

/การจัดท า... 
 

 ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2562    3,291,780,366.57 บาท 
 รายรับจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563  576,513,917.99 บาท 
 รายจ่ายจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563     1,502,422,742.64 บาท  - 925,908,824.65 
  ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2563  2,365,871,541.92 บาท 
 ประมาณการรายรับระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563  429,523,695.40 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563  639,645,233.36 บาท  – 210,121,537.96 
  ประมาณการกระแสเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 2563  2,155,750,003.96 บาท  
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   การจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 2,075,496,300 บาท (สองพันเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)          
โดยใช้กรอบอัตราก าลังพนักงานกองทุนใหม่ จ านวน 288 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           ส านักงานได้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ดังนี้ 
 1. เงินทุนหมุนเวียน จัดสรรให้จังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วน                  
จ านวนอ าเภอ, จ านวนประชากร, ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และจ านวนหนี้ค้างช าระ (สัดส่วน 20 : 20 : 30 : 30) 
                   2. เงินอุดหนุน จัดสรรได้ดังนี้ 
              2.1 ส่วนกลาง (สกส.) 10,000,000 บาท 
    2.2 จังหวัดขนาดเล็ก 34 จังหวัด ๆ ละ 2,000,000 บาท    เป็นเงิน 68,000,000 บาท 
    2.3 จังหวัดขนาดกลาง 22 จังหวัด ๆ ละ 3,000,000 บาท  เป็นเงิน 66,000,000 บาท 
    2.4 จังหวัดขนาดใหญ่ 21 จังหวัด ๆ ละ 4,000,000 บาท   เป็นเงิน 84,000,000 บาท   
มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 2,075,496,300 บาท (สองพันเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพัน
สามร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
    6.1 โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สร้างพลังสตรี  สร้างรายได้ ให้กลุ่มอาชีพ        
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี 
สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่
กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในการสร้างพลังสตรีในการ
พัฒนาชุมชน และเพ่ือให้สตรีเป็นพลังในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในการสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพในชุมชน  
   ก าหนดด าเนินการระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังนี้    
      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563  จ านวน 153 คน  
      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563  จ านวน 500 คน 
      รุ่นที ่3 ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2563  จ านวน 500 คน 
      รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2563  จ านวน 500 คน 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 งบบุคลากร 67,204,584.00 
 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว 3,444,000.00 
 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จ านวน 288 อัตรา 63,760,584.00 
2 งบด าเนนิงาน 300,597,006.00 
 2.1 ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและวัสดุ 289,511,406.00 
 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,471,200.00 
 2.3 ค่าใช้จา่ยอ่ืน 6,614,400.00 
3 งบลงทุน 1,694,710.00 
 3.1 ค่าครุภัณฑ ์ 1,440,760.00 
 3.2 ค่าปรบัปรุงส านักงาน 253,950.00 
4 เงินทุนให้กู/้เงินอุดหนนุ 1,706,000,000.00 
 4.1 เงนิทุนหมุนเวียน 1,478,000,000.00 
 4.2 เงนิอุดหนุน 228,000,000.00 

/กลุ่ม... 




