
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ครั้งที่ 7/2563 
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  

ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ           อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                             ประธานกรรมการ 
2. นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                รองประธานกรรมการ 
3. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร          กรรมการ 
4. นางสุนีย์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานกองทุนชุมชน                      กรรมการ 
5. นางทรงลักษณ์  วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่                                 กรรมการ  
  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        และเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนกระทรวงการคลัง -                            กรรมการ 
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญวฒันะกุล ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 3           กรรมการ 
  (ผู้แทนส านักงบประมาณ) 
3. นางกนกพร เดชเดโช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี           กรรมการ                                 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
3. นางพัชรินทร์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
4. นายตุลย์ สุทธิเลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
5. นางสาวสมธัญ  เล็กเซ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นายเทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
7. นางณัญชยา ชุ่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
8. นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
9. นางสาวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
10. นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
11. นางสาวธัญชนก นามเจิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
12. นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นายภัทราวุธ  ปะตังถาโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางสาวเพ็ญทิพย์ เนียมน้อย นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ 
16. นางสาวเมธาวี บัวชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวปณตพร สมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 ประธานที่ ประชุม (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่ าวขอบคุณ               
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
1.1 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

       เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ให้มีหนังสือแจ้งจังหวัดและส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

       1.1.1 ยืนยันสถานะและยอดลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบทบาทสตรี  
       1.1.2 จัดท าแผนการบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้เกินก าหนดช าระ 
       1.1.3 จัดท าแผนตรวจสอบของเงินรอการตรวจสอบ  
       1.1.4 รายงานผลทุกวันที่ 10 ของเดือน      

 1.2 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
                     กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีประกาศ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร   
เป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัคร 4 ต าแหน่ง จ านวน 48 อัตรา ขณะนี้ได้ประมวลผลคะแนน      
การสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา   
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวนผู้สมัคร
สอบและผู้สอบผ่านข้อเขียน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สอบผ่านข้อเขียน 
1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13 306 53 
2 นักจัดการงานทั่วไป 21 5,279 641 
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 13 593 105 
4 นิติกร 1 130 20 

รวม 48 6,116 819 
มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา   
บทบาทสตรีได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2563 และจัดส่งร่าง
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท 0416.2/ว 0067 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 , ท่ี มท 0416.2/ว 0068 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 และ ที่ มท 0416.2 (ยผ)/0778  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ให้การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่  6/2563            
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 เรื่อง การติดตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

   เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 
29 กรกฎาคม 2563  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมอบหมายให้เลขานุการฯ น าเสนอวาระจากการ
ประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้  

ล าดับ เรื่อง มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ระเบียบวาระที ่5 
5.1 การแต่ งตั้ งอาสา  
สมัครผู้ ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่ บ้ าน/ชุ มชน และ
คณะท างานขับ เคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล/เทศบาล/เขต/จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร/ภาค       
และระดับประเทศ 

ป ร ะ ชุ ม มี ข้ อ เ ส น อ แ น ะ            
อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรีหมู่ บ้ าน /
ชุ ม ช น  แ ล ะ ค ณ ะ ท า ง า น
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบล/เทศบาล/จังหวัด/ภาค 
และระดับประเทศ ที่มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี อาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้และสามารถ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได ้
ม ติ ที่ ป ร ะชุ ม  เห็ น ช อ บ ร่ า ง
แนวทางทางการคัดเลือกอาสาสมัคร
ผู้ ประสานงานก อ งทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และ
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พั ฒ น าบ ท บ าท ส ต รี ต าบ ล /
เทศบาล/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
และคณะท างานเครือข่ายขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ภาค/ระดับประเทศ และมอบให้
ฝ่ า ย เล ข านุ ก า ร ด า เนิ น ก า ร            
แจ้งจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
คัดเลือกตามแนวทางดังกล่าว 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดท า
ร่างการแต่งตั้งอาสาฯ ตามข้อเสนอ
และมติที่ประชุม และได้ท าหนังสือ
แจ้ งจั งหวัดให้ ด าเนิ นการแต่ งตั้ ง    
อาสาฯ ตามแนวทางดังกล่าว             

 
 
 
 
 

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

 

2. 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที ่6 
6 .2  ก า ห น ด ก า ร
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  

ประชุม ได้ เสนอดั งนี้   ให้ จั ด
ประชุม ในวัน พุธสัปดาห์ที่  4  
ของเดือน เวลา 13.30 น.  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอ 

 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดท า
แผนการประชุม คกส. ปี 2563 ดังนี้ 
ครั้งที ่7/2563 วันพุธที่ 26 ส.ค.2563 
ครั้งที ่8/2563 วันพุธที่ 23 ก.ย.2563 
ครั้งที ่9/2563 วันพุธที่ 28 ต.ค.2563 
ครั้งที ่10/2563 วันพุธที่ 25 พ.ย.2563 
ครั้งที ่11/2563 วันพุธที่ 23 ธ.ค.2563 

กลุ่ม
นโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/3.2 รายงาน... 



4 
 

   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  17 สิงหาคม 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ ได้  เป็นจ านวน 938,562,730.74 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.51 ยอดคงเหลือที่ต้องบริหารจัดการหนี้ ซึ่งเป็นหนี้ที่หมดสัญญาแล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูล
การช าระหนี้ ซึ่งแบ่งได้เป็นหลายกรณี อาทิเช่น ได้มีการติดตามทวงถามแต่ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ ลูกหนี้เพิกเฉย 
ในการช าระหนี้ เอกสารสูญหาย ลูกหนี้ไม่ยินยอมเข้าร่วมมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยและพักช าระหนี้  เป็นจ านวน 
374,007,736.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.49 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการหนี้ค้าง

ช าระ (บาท) 

บริหารจัดการหนี้ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ยอดคงเหลือที่ต้อง
บริหารจัดการหนี้

(บาท) 

 
ร้อยละ 

1 ต.ค. 62 1,312,570,466.95     
17 ส.ค. 6๓  938,562,730.74  71.51 374,007,736.21 28.49 

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนสิงหาคม 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระ (บาท) 

แยกการบริหาร
จัดการหนี้ ดังนี้ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

17 ส.ค. 6๓ 938,562,730.74 
รับช าระหนี้ 113,712,833.70   
รับสภาพหนี้ 785,308,709.70  
ด าเนินคดี   39,541,187.34  

   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 ยอดคงเหลือที่ต้องบริหารจัดการหนี้ ซึ่งเป็นหนี้ที่หมดสัญญาแล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูล
การช าระหนี้ ซึ่งแบ่งได้เป็นหลายกรณี อาทิเช่น ได้มีการติดตามทวงถามแต่ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ ลูกหนี้เพิกเฉย 
ในการช าระหนี้ เอกสารสูญหาย ลูกหนี้ไม่ยินยอมเข้าร่วมมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยและพักช าระหนี้  เป็นจ านวน 
185,562,557.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.19 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ป 

ฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการหนี้
ค้างช าระ (บาท) 

บริหารจัดการหนี้ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ยอดคงเหลือที่ต้อง

บริหารจัดการหนี้(บาท) 

 
ร้อยละ 

1 ต.ค. 62 836,265,624.95     
10 ก.ค. 6๓  650,703,067.56  77.81 185,562,557.39 22.19 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระในเดือนกรกฎาคม 256๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ 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  
2 5 6 2  ถึ งวั น ที่  3 0  กั น ย ายน  2 5 6 3 ) มี ห นี้ ที่ จ ะค รบ ก าห น ดช าระ  วั น ที่  3 0  กั น ย ายน  2 5 6 3  
จ านวน 803,828,451.17 บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินต้น จ านวน 602,575,871.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 
ของเงินต้นทั้ งหมด ร้อยละ 72.65 ดอกเบี้ย 18,606,003.78 บาท และยังมีหนี้ที่ยังไม่ ได้ช าระเป็นเงินต้น  
จ านวน 201,252 ,579.56 บาท โดยหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในปี  2563 นี้ จะมียอดที่เคลื่อนไหว เนื่องจาก 
ต้องอ้างอิงกับเงินกู้ท่ีจะปล่อยในปี 2563 ที่ก าหนดให้ช าระภายในปี 2563 ด้วย รายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล 
ว/ด/ป 

หนี้ครบก าหนดช าระ 
ปีบัญชี 256๓ 

มีการช าระหนี้คืน 
กองทุนแล้ว 

ร้อยละ  
ของเงินต้น หนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ 

ร้อยละของ  
หนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ 

22 มิ.ย. 63 788,024,107.20 536,313,478.14 68.06 251,710,629.06 31.92 
10 ก.ค. 6๓ 765,962,390.10 554,781,883.23 72.43 211,180,506.87 27.57 
17 ส.ค. 6๓ 803,828,451.17 602,575,871.61 72.65 201,252,579.56 27.44 

3.2.4  หนี้ อันเกิดจากการทุจริต ได้ รับรายงานข้อมูลการด าเนิ นคดี  ข้อมูล ณ วันที่ 
17 สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่ทุจริต จ านวน 798 โครงการ ผู้กระท าความผิดจ านวน 134 ราย เป็นเงิน 
58,952,600.84 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ โครงการ จ านวนเงิน ผู้กระท าความผิด 
ประธาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกผู้กู้ 

ระหว่างเตรียมการ 32  9,948,785.00  23 2  2 
แจ้งความร้องทุกข์ 44  22,102,811.74  37 8 1 1 
อยู่ ระหว่างการด าเนินงาน
ของพนักงานสอบสวน 

8  6,623,480.00  7 2   

อยู่ ระหว่างการด าเนินงาน
ของพนักงานอัยการ 

2  2,836,434.72  2    

อยู่ระหว่างกระบวนการของ
ศาล 

13  7,129,116.76  12 1   

ศาลพิพากษาแล้ว 6  2,724,056.00  6    

อยู่ระหว่างระยะการบังคับคดี 3  1,404,215.00  3    
อ่ืนๆ เช่น ช าระเงินครบถ้วน
แล้ว 

26  6,183,701.62  21 5  1 

รวมทั้งสิ้น 798 58,952,600.84 111 18 1 4 
หนี้อันเกิดจากการทุจริต เป็นหนี้ที่เกิดในห้วงเวลาของกองทุนเดิม ก่อนควบรวม 

มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการรับคืนเงินของกองทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีต าบล และคณะกรรมการต าบลโอน
จากบัญชีต าบลเข้าบัญชีจังหวัด ท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก้ไขปัญหา 
โดยการใช้ระบบ Bill Payment ให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้โดยตรงทางธนาคาร และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินของ
ลูกหนี้ โดยสามารถจ่ายทางระบบ Application โทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยได้ 

/3.2.5 การเบิก... 
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3.2.5 การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งต่อลูกหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
มีจังหวัดที่ขอเบิกค่าด าเนินคดี จ านวน 61 โครงการ เป็นเงิน 369,282.00 บาท มีมูลค่าหนี้ 7,449,911.50 บาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

จ านวน
จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก 

17 61 369,282.00 กาญ จนบุ รี , ขอนแก่ น , จั น ทบุ รี , ชลบุ รี , ต าก , น ราธิ วาส ,  
บึงกาฬ, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, มหาสารคาม, 
อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร(ประจวบคีรีขันธ์ ฟ้องตามภูมิล าเนา),ระนอง, 
สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี,และอุดรธานี 

3.2.6 หนี้ที่ จะหมดอายุความในปี  2563 มีหนี้ที่ จะหมดอายุความ ข้อมูล ณ วันที่             
31 กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวน 20 จังหวัด 390 โครงการ เป็นเงิน 23,271,347.78 บาท  

ล าดับที ่ จังหวัด หนี้ที่จะหมดอายุความในปี 63 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1 กรุงเทพมหานคร 151 7,558,077.71 
2 ภูเก็ต 28 3,511,407.97 
3 มุกดาหาร 81 3,392,438.35 
4 พังงา 16 1,643,779.00 
5 สุราษฎร์ธาน ี 9 1,460,000.00 
6 ปทุมธาน ี 24 1,418,649.75 
7 อุดรธาน ี 16 790,000.00 
8 สกลนคร 16 698,191.00 
9 บึงกาฬ 12 638,500.00 

10 ชัยนาท 12 525,000.00 
11 สงขลา 5 409,584.00 
12 สุรินทร ์ 9 322,040.00 
13 กาญจนบุร ี 3 226,456.00 
14 ระนอง 1 200,000.00 
15 สมุทรปราการ 1 150,000.00 
16 นครนายก 2 130,000.00 
17 ยะลา 1 76,224.00 
18 พระนครศรีอยุธยา 1 50,000.00 
19 หนองบัวล าภ ู 1 50,000.00 
20 อุทัยธาน ี 1 21,000.00 

รวม 390 23,271,347.78 

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 โดยมีผลตั ้งแต่วันที่         
1 ตุลาคม 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
สรุปดังนี้ 
       ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
       ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 2,142,067,976.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย      
1,820,442,242.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.99 
       1. งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ ได้รับจัดสรร 
34,000,000.00 บาท  มีผลการเบิกจ่าย 17,198,610.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.58  
       2. ภาพรวมเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร 305,000,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
207,283,108.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.96 
          3. ภาพรวมเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 1,478,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
1,405,192,758.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.07    

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 ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 

/เกณฑ์วัด... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน   คะแนน 
ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม ร้อยละ 69.62 72.65 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ     
                  1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญชี 2556-2559) ร้อยละ 70 71.51 5 
                  1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี 2560-2562) ร้อยละ 8 77.81 5 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ ระดับ 5 4 4 
                  และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)     
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 95 N/A N/A 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 2 2 
                  การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 4 4 
                  เพ่ือสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การด าเนินการตามข้อสังเกตุของ สตง. ระดับ 5 4 4 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 3 3 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 5 5 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร     
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 4 4 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 3 3 

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 84.99 1 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน                        
                  และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ  

                  อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

                                                    
 

คะแนนเฉลี่ย 3.5000 

มติที่ประชุม รับทราบ   
/4.3 รายงาน... 
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 4.3 รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการพัฒนา
ชุมชน ประจ าปีบัญชี 2562-2563 ของส านักงานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้  
  กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2563 มี 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด ส าหรับ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กรณีที่ 
2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นย่อย 
พิจารณา 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียด 

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 

                  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้น าผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 และ
ส านักงานเลขานุการอนุคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม. และ 23 จังหวัด ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน   
มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
                  5.1  รา่งตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนา 

บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชมุชน 
        เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้   
      กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ได้มี         
มติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินทุนหมุนเวียน และปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผล          
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 เพ่ือให้ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน        
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 มีความต่อเนื่อง จึงมีมติให้ใช้ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดด้านการเงิน  ด้านการ     
สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ    
เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน) และด้านการปฏิบัติการของปีบัญชี 2563 โดยปรับปรุง    
ให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ส าหรับจัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน         
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
จัดส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มเดือนตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) 
จะต้องจัดส่งภายในเดือนสิงหาคม 2563 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 319 ลงวันที ่         
14 กรกฎาคม 2563 
 

/เพ่ือให้... 
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  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินฯ และปฏิทินการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ที่กรมบัญชีกลางก าหนด ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ได้จัดท าร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จ านวน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด   
 1) ตัวชี้วัดที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก าหนด จ านวน 3 ด้าน 6 ตัวชี้วัด คือ 
 ด้านที ่1 การเงิน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ 
   1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเดิม  
                          (ประจ าปีบัญชี 2556 - 2559) 
   1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทุนใหม่ 
    (ประจ าปีบัญชี 2560 - 2563) 
 ด้านที ่2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ด้านที ่3 การปฏิบัติการ 
                                             ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล                                        
                                                              การด าเนินงานทุนหมุนเวียนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
                                             ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงาน                     
                                                              เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ 
                 ตัวชี้วัดที่ 3.3 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. 
 2) ตัวชี้วัดที่ทุกทุนหมุนเวียนต้องด าเนินการ จ านวน 4 ด้าน 8 ตัวชี้วัด คือ 
  ด้านที ่2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และ    
                                                               ผลกระทบของทุนหมุนเวียน 
  ด้านที ่4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   ตัวชีวัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน 
   ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล   
  ด้านที ่5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
    พนักงาน และลูกจ้าง 
   ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
   ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ด้านที ่6 การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ/กระทรวงการคลัง 
   ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
                        ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงิน  
                                                               ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี 
 
 

/5.2 คู่มือ... 
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  5.2 คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                    เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
      กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดร่วม
ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหาร
จัดการ ตัวชี้วัดที่ ๔.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล ด้านที่ 2. การ
ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะต้องด าเนินการจัดท า/ทบทวน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง และด้านที่ 5. การตอบสนองความเสี่ยง จะต้องมีการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร 
    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management–Integrated Framework) 
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ประกอบไปด้วย 
8 องค์ประกอบ (รายละเอียดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร) ดังนี้ 
          1) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
          2) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
          3) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
          4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 
          5) การตอบสนองความเสี่ยง 
          6) กิจกรรมการควบคุมภายใน  
          7) สารสนเทศและการสื่อสาร 
          8) การติดตามผลและการประเมินผล 
       ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงาน สภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่ง
ออกเป็น ความเสี่ยง 4 ด้าน (รายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร) ดังนี้ 

          1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
          2) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
          3) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
           4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)   
มติที่ประชุม  ให้ฝ่ายเลขาฯ ทบทวนคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และน าเข้า
ที่ประชุมในครั้งต่อไป 

                      5.3 การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี และแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2564 
              เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
         
 
 
 
 
 
 

/กรอบ... 
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    กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 
ตัวชี้วัดร่วมด้านที่  5 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  และด้านการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริหาร  
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่  5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบที่  2  
การจัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา (1.2) การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ได้แล้วเสร็จภายในปีงบบัญชี และได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุน
หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 2563 
    ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์        
การบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 2 คน รวม 22 คน         
ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 3 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 25 มิถุนายน 2563 และได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี 2564 – 2565 และแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขาฯ ทบทวน การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี และแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 2564 

  5.4 เรื่องขออนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

                          เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
             กระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 2,142,067,976..บาท (สองพัน-  
หนึ่ งร้อยสี่สิบสองล้านหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยแยกเป็นวงเงินให้กู้ /เงินอุดหนุน จ านวน 
1,783,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านบาทถ้วน) งบบุคลากร จ านวน 50,044,512 บาท (ห้าสิบล้านสี่หมื่น
สี่พันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) งบด าเนินงาน จ านวน 308,275,064 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน- 
หกสิบสี่บาทถ้วน) และงบลงทุน จ านวน 748,400 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/14611 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง แผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
          โครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  2020 (Thai.Women.Fund.Fair.2020) ได้รับ
อนุมัติงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รายการที่ 1.1.2.2 ค่าใช้สอย (5) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/โครงการ ข้อ (5.6) โครงการมหกรรม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2020 (Thai Women Fund Fair 2020) และได้อนุมัติโครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 2020 (Thai.Women.Fund.Fair.2020) งบประมาณ 32,540,000.บาท (สามสิบสองล้านห้าแสน สี่หมื่นบาทถ้วน) 
จ านวน 2 กิจกรรมแล้ว ดังนี้  
    กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผลิตภัณฑ์  
ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบประมาณ 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่  2 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะท างานขับเคลื่ อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค  งบประมาณ 
16,540,000.บาท (สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
 

/ส านักงาน... 




