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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  
             การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
                        กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีประกาศ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
กองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัคร 4 ต าแหน่ง จ านวน 48 อัตรา ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการ
ประมวลผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) และการสอบวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สอบ
ผ่านข้อเขียน 

ขึ้นบัญชี 

1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13 306 53 45 
2 นักจัดการงานทั่วไป 21 5,279 641 588 
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 13 593 105 96 
4 นิติกร 1 130 20 19 

รวม 48 6,116 819 748 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี        
ผู้ผ่านการเลือกสรร เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน และได้มีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ให้มารายงานตัว เพ่ือทดแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง จ านวน 4 ต าแหน่ง 48 อัตรา ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนา
ชุมชน มีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ไม่มารายงานตัวตามก าหนดจ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ต าแหน่ง และนักวิชาการเงินละบัญชี 2 ต าแหน่ง ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
จะด าเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในล าดับถัดไปมารายงานตัวให้ครบตามจ านวนอัตราว่างต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2563 และจัดส่งร่างรายงานการประชุมฯ 
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         
ที่  มท 0416.2/ว 2883 ลงวันที่  14 กันยายน 2563 , ท่ี มท 0416.2/ว 2884 ลงวันที่  14 กันยายน 2563 และ             
ที ่มท 0416.2 (ยผ)/2882 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ให้การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

/มติ... 
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที ่7/2563 เมื่อวันจันทร์
ที ่31 สิงหาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.1 รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
     กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ติดตามข้อมูลการบริหารจัดการหนี้
ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ทั้งในส่วนหนี้ค้างช าระกองทุนเดิมตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี  2556 - 2559            
และหนี้ค้างช าระของกองทุนใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากระบบ SARA รายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กองทุนเดิม 
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 1,312,570,466.95 บาท     
โดยข้อมูล ณ วันที่  11 กันยายน 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ ได้  เป็นจ านวน 939,785,109.24 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.60 ยอดคงเหลือที่ต้องบริหารจัดการหนี้ ซึ่งเป็นหนี้ที่หมดสัญญาแล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูล
การช าระหนี้ ซึ่งแบ่งได้เป็นหลายกรณี อาทิเช่น ได้มีการติดตามทวงถามแต่ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ ลูกหนี้เพิกเฉย    
ในการช าระหนี้ เอกสารสูญหาย ลูกหนี้ไม่ยินยอมเข้าร่วมมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยและพักช าระหนี้  เป็นจ านวน 
372,785,357.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.40 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล  
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระ (บาท) 

แยกการบริหาร
จัดการหนี้ ดังนี้ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

11 ก.ย. 6๓ 939,785,109.24 
รับช าระหนี้ 117,868,575.90  
รับสภาพหนี้ 781,916,869.09 
ด าเนินคดี   39,999,664.25 

  3.1.2 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ ค้ างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่  
ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีหนี้ค้างช าระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 836,265,624.95 บาท โดย
ข้อมูล ณ  วันที่  11 กันยายน 256๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ ได้  เป็นจ านวน 765,495,469.85 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 91.54 ยอดคงเหลือที่ต้องบริหารจัดการหนี้ ซึ่งเป็นหนี้ที่หมดสัญญาแล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูล
การช าระหนี้ ซึ่งแบ่งได้เป็นหลายกรณี อาทิเช่น ได้มีการติดตามทวงถามแต่ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้  ลูกหนี้เพิกเฉย    
ในการช าระหนี้ เอกสารสูญหาย ลูกหนี้ไม่ยินยอมเข้าร่วมมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยและพักช าระหนี้  เป็นจ านวน 
70,770,155.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูล 
ว/ด/ปี 

จ านวนบริหารจัดการ
หนี้ค้างช าระ (บาท) 

แยกการ
บริหารจัดการ

หนี้ ดังนี้ 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

11 ก.ย. 6๓ 765,495,469.85 
รับช าระหนี้ 179,324,478.34  
รับสภาพหนี้ 586,170,991.51 
ด าเนินคดี - 

    3.1.3 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 875,263,222.92 บาท โดยได้รับช าระเป็นเงินต้น  จ านวน 639,569,087.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 
ของเงินต้นทั้ งหมด ร้อยละ 70.91 ดอกเบี้ ย 18,932,903.26 บาท และยังมีหนี้ที่ ยั งไม่ ได้ช าระเป็นเงินต้น  
จ านวน 235 ,694 ,135.47 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  
ของเงิน

ต้น 
หนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ 

ร้อยละของ  
หนี้ที่ยังไม่ได้

ช าระ 
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 
11 ก.ย. 6๓ 875,263,222.92 639,569,087.45 70.91 235,694,135.47 29.09 

3.1.4  หนี้ อันเกิ ดจากการทุ จริต ได้ รับรายงานข้ อมู ลการด าเนิ นคดี  ข้ อมู ล ณ วันที่ 
11 กันยายน 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 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานของ
พนักงานสอบสวน 

8  6,623,480.00  7 2   

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของ
พนักงานอัยการ 

2  2,836,434.72  2    

อยู่ระหว่างกระบวนการของศาล 13  7,129,116.76  12 1   
ศาลพิพากษาแล้ว 6  2,724,056.00  6    

อยู่ระหว่างระยะการบังคับคดี 3  1,404,215.00  3    
อ่ืนๆ เช่น ช าระเงินครบถ้วนแล้ว 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 าให้ เกิดช่องว่างในการทุจริตได้  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก้ไขปัญหา 
โดยการใช้ระบบ Bill Payment ให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้โดยตรงทางธนาคาร และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินของ
ลูกหนี้ โดยสามารถจ่ายทางระบบ Application โทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยได้ 

3.1.5  การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งต่อลูกหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 
มีจังหวัดที่ขอเบิกค่าด าเนินคดี จ านวน 71 โครงการ เป็นเงิน 418,782.00 บาท มีมูลค่าหนี้ 7,918,334.38 บาท         
มีรายละเอียด ดังนี้ 

จ านวน
จังหวัด 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก 

19 71 418,782.00 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,อุดรธานี,อ่างทอง และชัยภูมิ 

 
/3.1.6 หนี.้.. 
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3.1.6 หนี้ที่จะหมดอายุความในปี 2563 
    ในปี  2563 มี หนี้ ที่ จะหมดอายุความ ข้ อมู ล ณ วันที่  31 สิ งหาคม ๒๕๖๓ 

จ านวน 19 จังหวัด 381 โครงการ เป็นเงิน 22,875,965.55 บาท  
ล าดับที่ จังหวัด หนี้ที่จะหมดอายุความในปี 63 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
1 กรุงเทพมหานคร 148 7,482,851.48 
2 ภูเก็ต 28 3,510,407.97 
3 มุกดาหาร 81 3,375,738.35 
4 พังงา 16 1,643,779.00 
5 สุราษฎร์ธานี 9 1,460,000.00 
6 ปทุมธานี 24 1,418,649.75 
7 อุดรธานี 16 790,000.00 
8 บึงกาฬ 12 638,500.00 
9 สกลนคร 13 622,191.00 

10 ชัยนาท 12 525,000.00 
11 สงขลา 5 409,584.00 
12 สุรินทร์ 9 322,040.00 
13 ระนอง 1 200,000.00 
14 สมุทรปราการ 1 150,000.00 
15 นครนายก 2 130,000.00 
16 ยะลา 1 76,224.00 
17 พระนครศรีอยุธยา 1 50,000.00 
18 หนองบัวล าภู 1 50,000.00 
19 อุทัยธานี 1 21,000.00 

รวม 381 22,875,965.55 

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 โดยมีผลตั้งแต่วันที ่ 1 
ตุลาคม 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 
สรุปดังนี้ 
   4 .1 .1  ภ าพ รวมส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภ าค  ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ  เป็ น เงิน 
2,142,067,976.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย  1,891,421,748.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.30 
     4.1.2 ภาพรวมเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร 305,000,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย     
236,395,026.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.51 
       4.1.3 ภาพรวมเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 1,478,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย    
1,432,379,110.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.91    

มติที่ประชุม รับทราบ                                                                              
/4.2 รายงาน... 
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 4.2 รายงานโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
       เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 

                      4.2.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,120,980 บาท 
(ห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และมีโครงการจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี 
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ ด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 
        - กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อวีดีทัศน์และเผยแพร่ออนไลน์ (Online) กลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความส าเร็จ งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง บริษัท     
สื่อสายรุ้ง จ ากัด ท าสัญญาวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ธันวาคม 2563  
        - กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ จัดท าและเผยแพร่โฆษณาการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี งบประมาณ 2,630,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จ ากัด 
ท าสัญญาวันที่ 22 กันยายน 2563 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ธันวาคม 2563  
 2) โครงการมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (Thai Women Fund Fair 2020)
งบประมาณ 32,540,000 บาท  
          4.2.2 โครงการตามงบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,625,690 บาท    
(ยี่สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และมีโครงการจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี 
จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

         1) จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงคุณภาพรายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
งบประมาณ 4,065,600 บาท (สี่ล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ   
ท าสัญญาวันที ่14 กันยายน  2563 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มกราคม 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.3 รายงานสรุปผลลัพธ์การสนับสนุนเงินให้กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามตัวชี้วัด   
ที ่3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ        
  กรมบัญชีกลาง ก าหนดให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน           
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด โดยในด้านที่ 3 ด้านการปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับ
ความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การวัดพิจารณา
จากความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีบัญชี 
2563 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

/จัดท า... 
 

 



7 
 

จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการสนับสนุนเงินกองทุนฯ        
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการติดตามตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในไตรมาสที่ 1 

เทียบเท่า
ระดับ 1 

ติดตามประเมินผลลัพธ์จากการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายใน
ปีบัญชี 2563  

เทียบเท่า
ระดับ 2 

ติดตามประเมินผลลัพธ์จากการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ภายในปี
บัญชี 2563 ได้ครบถ้วนทุกโครงการตามแผนงานและจัดท ารายงานสรุปผลลัพธ์การสนับสนุน
เงินให้กู้ยืมจากกองทุนฯ และน าเสนอผู้บริหารเงินทุนฯ ได้ ภายในปีบัญชี 2563 

เทียบเท่า
ระดับ 3 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีผลลัพธ์ที่ได้จากการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 

เทียบเท่า
ระดับ 4 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีผลลัพธ์ที่ได้จากการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการทบทวนการอนุมัติ
โครงการในปีถัดไป 

เทียบเท่า
ระดับ 5 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดท าแผนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2563 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
ในไตรมาสที่ 1 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ให้ค าแนะน าให้กองทุนฯ ไปศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลการประเมินผลโครงการซึ่งต้องมีกรอบการประเมินและก าหนดสิ่งที่จะประเมินให้ชัดเจนท าให้ตัวชี้วัดที่ 
3.1 ผ่านเกณฑ์การวัดเทียบเท่าระดับ 1 และได้จัดท าแผนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์    
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีบัญชี 2563 (ฉบับปรับปรุง) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563      
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนติดตามและประเมินผล   
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีบัญชี  2563 (ฉบับปรับปรุง) ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้มีการติดตามและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายตามแผนโดยการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ         
เชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดและ
ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้  จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และข้อมูลเชิงคุณภาพโดย    
การจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ล าปาง อ านาจเจริญ ขอนแก่น นครปฐม ปทุมธานี พัทลุง และ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
                      สรุปผลลัพธ์การสนับสนุนเงินให้กู้ยืมจากกองทุนฯ ตามตัวชี้วัดที่  3.1 ระดับความส าเร็จ       
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ         
เชิงคุณภาพ เป้าหมายได้แก่ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน        
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2562 และกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป้าหมาย     
การติดตามตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการที่อนุมัติในปีบัญชี 2562 และมีผลลัพธ์ที่ได้จากการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้ก าหนดเงื่อนไขในการประเมินผลลัพธ์เฉพาะความมั่นคงทางด้านรายได้  โดยมีผลการด าเนินงาน        
สรุปได้ดังนี้ 
  
 
 
 

/ผลการ... 
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 ผลการประเมินการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

                     1) การประเมินผลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้แก่โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในบัญชี 2562 จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร    
รวม 9,467 โครงการ โดยตัวแทนสมาชิกของโครงการเป็นผู้ตอบแบบประเมินและส่งคืนกองทุนฯ จ านวน 9,260 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.81 การมีความมั่นคงทางด้านรายได้ พิจารณาจากสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้น าเงิน       
ไปลงทุนพัฒนาอาชีพเดิมหรือลงทุนในอาชีพใหม่ โดยจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ/เครื่องจักรใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
ปรับปรุงโรงเรือน ฯลฯ และการมีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท าให้มีการขยายร้าน/กิจการ การมีปริมาณ
สินค้ามากขึ้น มีสินค้าใหม่เกิดขึ้นหรือมีลูกค้าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากอาชีพที่ได้ใช้เงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

ประเด็น จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
1  ผู้ตอบแบบสอบถาม (การติดตามประเมินผลตามแผน) 
2. การน าเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. การน าเงินไปลงทุนพัฒนาอาชีพ/สร้างงาน 
4. ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
5. การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม เช่น การขยายร้าน/กิจการ  
    การมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
6. มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    6.1 รายได้เฉลี่ย/กลุ่ม/เดือน   จ านวน  15,230  บาท 
    6.2 รายได้เฉลี่ย/คน/เดือน     จ านวน    3,780  บาท 

9,260 
9,099 
9,260 
6,299 
9,260 

 
8,888 

97.81 
98.3 

100.0 
68.0 

100.0 
 

96.0 
 

 
                 2) การประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม     
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.) โดยมีเป้าหมายการจัดเก็บ จ านวน 693 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 693 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 เป็นเรื่องความคิดเห็นของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ใน 4 ด้าน ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับการ
ประเมิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัด 
2. ผลลัพธ์ด้านความมั่นคงทางรายได้ของกลุ่มอาชีพสมาชิก 
3. ผลลัพธ์ด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของกลุ่มอาชีพสมาชิก 
4. ผลลัพธ์ด้านการมีบทบาทในชุมชนของกลุ่มอาชีพสมาชิก 

4.44 
4.40 
4.35 
4.40 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

88.77 
88.03 
86.99 
88.07 

รวม 4.39 มาก 87.96 

     ผลการประเมินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
                   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบทสตรี ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในพ้ืนที่       
8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ล าปาง อ านาจเจริญ ขอนแก่น นครปฐม ปทุมธานี พัทลุง และจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด, คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการ
ประเมินผลใช้วิธีสนทนากลุ่มโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านเงินทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี โดยผลการประเมินพบว่า  
                    

/1) กลไก... 
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  1) กลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เนื่องจากจังหวัด          
มีการอบรมให้ความรู้ท าให้มีความเข้าใจมากพอที่จะท าหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยสามารถปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ และมีการประชุมของเจ้าหน้าที่
เพ่ือชี้แจงเรื่องการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่เสมอ  
                               2) ในด้านการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกหลังจากน าเงินกู้ไปประกอบอาชีพเกิดการสร้างงาน      
สร้างรายได้ในชุมชน สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคงขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่มีการกู้นอกระบบ สามารถใช้หนี้ได้
และเกิดกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ สามารถเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนทีไ่ด ้
                   3) การติดตามการด าเนินงานของสมาชิกโดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกับกลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ให้ค าแนะน าการประกอบอาชีพ ช่วยแก้ไขปัญหาของสมาชิก  
ในการด าเนินโครงการ การน าเงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันปัญหาการน าเงินไปใช้กับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
              จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมา ท าให้เกณฑ์คะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จ       
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ผ่านเกณฑ์การวัดเทียบเท่าระดับ 4          
โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ติดตามประเมินผลลัพธ์จากการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์       
ของกองทุนฯ ภายในปีบัญชี 2563 ได้ครบถ้วนทุกโครงการตามแผนงาน (เป้าหมายการติดตามตามแผนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 90 ด าเนินการได้ร้อยละ 97.81) และจัดท ารายงานสรุปผลลัพธ์การสนับสนุนเงินให้กู้ยืมจากกองทุนฯ น าเสนอ
ผู้บริหารฯ ได้ ภายในปีบัญชี 2563 โดยมีผลลัพธ์ที่ได้จากการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 80 ซึ่งได้ก าหนดเงื่อนไขในการประเมินผลลัพธ์เฉพาะความมั่นคงทางด้านรายได้  โดยผลการประเมินโครงการ   
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนฯ มีรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 8,888 โครงการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 9,260 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.0  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.4 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 าปีบัญชี 2563 จ านวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563  
 
 

/เกณฑ์วัด... 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย   ผลงาน   คะแนน 
ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืม ร้อยละ 69.62 70.91 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการลดลงของหนี้ค้างช าระ     
                  1.2.1 หนี้ค้างช าระกองทุนเก่า (ปีบัญชี 2556-2559) ร้อยละ 70 71.60 5 
                  1.2.2 หนี้ค้างช าระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี 2560-2562) ร้อยละ 8 91.02 5 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ ระดับ 5 5 5 
                  และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)     
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 95 95.23 5 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล ระดับ 5 3 3 
                  การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ     
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงาน ระดับ 5 5 5 
                  เพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ     
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 4 4 
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 
ตัวชี้วัดที ่6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 

ร้อยละ 100 78.15 1                   (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย 
                       งบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2563 
                  (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย                                                
                       ภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2563 

ร้อยละ 100 87.09 1 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน                        
                 และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ  
                 อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 5 5 

                                                    
 

คะแนนเฉลี่ย 4.1000 



11 
 

ที่เสนอที่ประชุม ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดให้เฝ้าระวังติดตามควบคุมความส าเร็จที่ระดับไมล์สโตน (milestone)  
เพ่ือติดตามและประเมินผลดูว่า ผลการด าเนินงานของแต่ละไมล์สโตนเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่ และมีเอกสารประกอบ
อะไรบ้าง 
มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
                    เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้ 
      กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดร่วม
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหาร
จัดการ ตัวชี้วัดที่ ๔.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล ด้านที่ 2       
การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะต้องด าเนินการจัดท า/
ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และด้านที่ 5. การตอบสนองความเสี่ยง จะต้องมีการก าหนดแผนการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร 
   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ ยงขององค์กรเชิ งบู รณาการ (Enterprise Risk Management–Integrated Framework) ของ        
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ป ระกอบ ไป ด้ ว ย       
8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
          1) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
          2) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
          3) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
          4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 
          5) การตอบสนองความเสี่ยง 
          6) กิจกรรมการควบคุมภายใน  
          7) สารสนเทศและการสื่อสาร 
          8) การติดตามผลและการประเมินผล 
 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงาน สภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น ความเสี่ยง         
4 ด้าน (รายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร) ดังนี้ 
          1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
          2) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
          3) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
           4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)   
 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้น าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ครั้งที่ 7/2563 โดยคณะกรรมการบริหารฯ มีมติที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ทบทวนคู่มือและแผนบริหาร      
ความเสี่ยงขององค์กร และน าเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป และได้ด าเนินการส่งคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ   
และให้ความเห็นเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี             

/5.2 การจัด...          




