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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำนำ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เป็ น กองทุ น ที่ จัด ตั้งขึ้น ด้ ว ยเงิน สนั บ สนุ นของทางราชการ ซึ่ งเป็ น เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ต้องมีการกาหนดระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นการวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการประเมินผลลัพธ์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการกู้ยืมโดยจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน
เพื่ อพั ฒนาอาชี พ สร้ างงาน สร้างรายได้ เป็ นส าคั ญ เพื่ อให้ ทราบถึ งผลส าเร็จของการสนั บสนุ นเงินกู้ จากเงินทุ น
หมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ได้จัดทาแนวทางการประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอาเภอ คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้ าน/ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลลั พธ์ จากโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเป็นการวัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนในการบริหารและพัฒนากองทุนฯ ต่อไป
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แนวทางการประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562
หลักการและเหตุผล
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรายได้และเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ
และเพื่ อ ให้ส ตรี ทุก คนได้ ใ ช้ ป ระโยชน์จ ากกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี โดยเป็น แหล่ง เงิ นทุ นในการพั ฒ นาอาชี พ
สร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรี ดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี
ในทุกพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารกองทุนเป็น 3 ประเภท คือ งบบริหาร งบเงินอุดหนุน
งบเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น โดยการจั ด สรรงบประมาณดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีที่ค ณะกรรมการบริหารกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรีเห็นชอบ และสมาชิก สามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ 2 ประเภท คือ 1. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นโครงการ
ที่เป็นการกู้ยืม จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
เป็ นส าคั ญ 2. ประเภทเงิ นอุ ดหนุน ซึ่ ง เป็น โครงการที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ วมของสตรี องค์ ก รสตรี หรื อ ชุ ม ชน
ในการพัฒ นาศัก ยภาพสตรี และเครือ ข่า ยสตรี การเฝ้า ระวัง และดู แลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรี
ที่ประสบปัญหา การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้ง 2 ประเภท สามารถขอได้โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท
กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้กากับดูแลการบริหารและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ได้กาหนดให้กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ดาเนิ นการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562 จานวน 6 ด้าน
14 ตัวชี้วัด โดยในด้านที่ 3 ด้านการปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสามารถในการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
กลุ่มสตรีและองค์กรสตรี ได้กาหนดเกณฑ์การวัดพิจารณาจากความสามารถในการจัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและ
องค์ก รสตรี โดยประเมิน ผลผลิ ต ในรู ปแบบของร้อยละของเงินที่ ให้ การกู้ ยื ม ในปี บัญชี 2562 เที ยบกั บวงเงิ น
การให้กู้ยืมตามแผนงานที่กาหนดไว้ประจาปีบัญชี 2562 และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการสนับสนุนให้เงินกู้ยืม
โดยมีค่าเกณฑ์ชี้วัด 5 ระดับ ได้แก่
เทียบเท่าระดับ 1
เทียบเท่าระดับ 2
เทียบเท่าระดับ 3
เทียบเท่าระดับ 4
เทียบเท่าระดับ 5

ดาเนินการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานประจาปีที่กาหนด ได้ร้อยละ 60
ดาเนินการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานประจาปีที่กาหนด ได้ร้อยละ 70
ดาเนินการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานประจาปีที่กาหนด ได้ร้อยละ 80
ดาเนินการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานประจาปีที่กาหนด ได้ร้อยละ 90
ดาเนินการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานประจาปีที่กาหนด ได้ตามมติ ครม.
และสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลส าเร็ จ ของการสนั บ สนุ น เงิ น กู้ จ ากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ ห้ กั บ สมาชิ ก
ในการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จึงได้จัดทา “แนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562” ขึ้น เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดกระบวนการในการประเมิน
ผลลัพธ์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากเงินทุนหมุนเวียน และเกิดผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการที่แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม อันจะนาไปสู่การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
แนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562

1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลลัพธ์ที่สมาชิกได้รับการจากสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการกู้ยืมเงินทุน
2. เพื่อทราบข้อมูลผลการดาเนินโครงการและการบรรลุผลสาเร็จในการให้การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้กลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร สามารถประเมินผลลัพธ์ที่
สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา การ
บริหารกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวทางการดาเนิ น งาน
การประเมินผลลัพธ์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กาหนดวิธีการ
ดาเนินงานและเครื่องมือให้สอดคล้องกับข้อมูลและแหล่งข้อมูล ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. “แบบประเมิ นผลลัพ ธ์ประเภทเงิ นทุ นหมุนเวียน กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจาปีบัญ ชี 2562”
เป็นแบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีบัญชี 2561
ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ประกอบด้วย
-ชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ฯ
-ที่ตั้งกลุ่ม
1) ประเภทสมาชิก
2) ประเภทโครงการ
3) ที่มาของผู้ร่วมเสนอโครงการ
4) จานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ในปีบัญชี 2561
5) ระยะเวลาการกู้
6) กาหนดระยะเวลาส่งคืน
7) การชาระคืนเงินกู้ตามกาหนดเวลา
8) ลักษณะกิจการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้
9) สถานะของการดาเนินกิจการ
10) แผนการลงทะเบียน OTOP
ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ ประกอบด้วย
11) การนาเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์
12) การนาเงินกู้ไปลงทุนในเรื่องต่างๆ
13) การดาเนินกิจการหลังจากนาเงินกู้ไปดาเนินงาน
14) ช่องทางการตลาด (เปรียบเทียบก่อนและหลัง)
15) ยอดจาหน่ายสินค้า (เปรียบเทียบก่อนและหลัง)
16) ผลกาไรจากการประกอบการ (เปรียบเทียบก่อนและหลัง)
17) รายได้ของสมาชิก (เปรียบเทียบก่อนและหลัง)
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562
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2. แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ที่สมาชิกได้รับการจากการสนับสนุนเงินกู้จากเงินทุนหมุนเวียน กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ระดับอาเภอ (ตช.3.1/อ.1, ตช.3.1/อ.2, ตช.3.1/อ.3)
3. แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ที่สมาชิกได้รับการจากการสนับสนุนเงินกู้จากเงินทุนหมุนเวียน กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด (ตช.3.1/จ.1, ตช.3.1/จ.2, ตช.3.1/จ.3)

กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อปีบัญชี 2561 ซึ่งตัวแทนดังกล่าวเป็นผู้ที่ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (1 คน/ 1 โครงการ)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/การรายงานผล
การจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ดาเนินการโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม
“แบบประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562”
 ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1. จัดทาฐานข้อ มูลโครงการที่ ได้ รั บการสนับสนุนเงิ นกู้ จากกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ในปีบัญ ชี 2561
โดยแยกเป็นรายอาเภอ/ตาบล
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมินผลลัพธ์ฯ ได้แก่ โครงการที่ได้รับ การสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2561 ทุกโครงการ
3. แจ้งแนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี
2562 และชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินงานและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องจัดเก็บ ให้กับอาเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. รวบรวมข้อมูลการประเมินผลลัพธ์ฯ ตามแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญ ชี 2562 ระดับอาเภอ (ตช.3.1/อ.1) และตรวจสอบข้อ มูลให้ถูก ต้อ ง นาไปสรุป
ในภาพรวมของจัง หวัด ตามแบบสรุ ป การประเมิ นผลลัพ ธ์ ประเภทเงิ นทุ นหมุ นเวียนกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี
ประจาปีบัญชี 2562 ระดับจังหวัด (ตช.3.1/จ.1)
5. สรุ ปข้ อมู ลที่ ระบุค าตอบแต่ ละโครงการของอาเภอตามแบบ ตช.3.1/อ.2 และ ตช.3.1/อ.3 มาสรุป
เป็นภาพรวมของจังหวัด โดยสรุปลงในแบบ ตช.3.1/จ.2 และ แบบ ตช.3.1/จ.3
6. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผู้บริหาร และส่งแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ฯ ระดับจังหวัด แบบ ตช.3.1/จ.1,
ตช.3.1/จ.2 และ ตช.3.1/จ.3 พร้อมไฟล์ข้อมูล excel ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน (สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
ทาง e-mail : firstlady2561@gmail.com ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
 ระดับอาเภอ
1. ประชุม/ชี้แจงทาความเข้าใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตาบล/เทศบาล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน ในการดาเนินงานการจัดเก็บข้อมูลการประเมิน
ผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
2. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ
หมู่บ้า น/ชุม ชน จัดเก็ บข้ อมู ลการประเมิ นผลลัพ ธ์ฯ ตามแบบที่ ก าหนด จากโครงการที่ ได้รั บการสนับสนุนเงิ นกู้
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2561 ทุกโครงการ และรวบรวมส่งอาเภอเพื่อสรุปข้อมูล ภายในวันที่
22 เมษายน 2562
แนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562
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3. อาเภอรวบรวมแบบประเมินฯ ที่ได้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว มาเรียงลาดับตามจานวนโครงการ และสรุปผล
ในภาพรวมของอ าเภอ ตามแบบสรุ ป การประเมิ นผลลั พ ธ์ ประเภทเงิ นทุ นหมุ นเวีย นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ประจาปีบัญชี 2562 ระดับอาเภอ (ตช.3.1/อ.1)
4. บันทึกข้อมูลที่ระบุคาตอบของแต่ละโครงการ ได้แก่ ข้อ 10.1, 12.6, 13.6, 14.1, 15.3, 16.3 และ 17.3
ลงในแบบ ตช.3.1/อ.2 ในภาพรวมของอาเภอ
5. บันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการในข้อ 4, 5, 6, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 17.1 และ 17.2 ลงในแบบ
ตช.3.1/อ.3
6. รายงานผลผู้บริหาร และส่งแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ การประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี บั ญชี 2562 ระดั บอ าเภอ (ตช.3.1/อ.1, ตช.3.1/อ.2 และ ตช.3.1/อ.3)
พร้อมไฟล์ข้อมูล excel ให้กับจังหวัด ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

การเก็บรวบรวมข้อมูล/การรายงานผล
การประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ระดับอาเภอ

1. จัดทาฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับเงินกู้ ปี 2561
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมินฯ ได้แก่
โครงการที่ได้รับเงินกู้ ปี 2561 ทุกโครงการ
3. แจ้งแนวทางการประเมินฯ ประจาปีบัญชี 2562
ชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องจัดเก็บ ให้อาเภอและผู้เกี่ยวข้องทราบ
4. รวบรวมข้อมูลของอาเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง
สรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด
- แบบ ตช.3.1/อ.1 สรุปเป็น แบบ ตช.3.1/จ.1
- แบบ ตช.3.1/อ.2 “ แบบ ตช.3.1/จ.2
- แบบ ตช.3.1/อ.3 “ แบบ ตช.3.1/จ.3
5. สรุ ป ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานของจั ง หวั ด รายงาน
ผู้บริหาร
6. ส่ ง แบบสรุ ป ผลการประเมิ น ฯ ระดั บ จั ง หวั ด
แบบ ตช.3.1/จ.1, ตช.3.1/จ.2 และ ตช.3.1/จ.3
พร้ อมไ ฟ ล์ ข้ อ มู ล excel ให้ ก รมฯ ทาง E-mail :
firstlady2561@gmail.com ภายในวั นที่ 20 มิ ถุ นายน
2562

1. ประชุ ม ชี้ แ จง จนท., คณะท างานขั บ เคลื่ อ นฯ
ตาบล/เทศบาล, อาสาสมัครฯ หมู่บ้าน/ชุมชน
2. คณะท างานตามข้ อ 1 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตามแบบที่
กาหนด จากโครงการที่ได้รับเงินกู้ ปี 2561 ทุกโครงการ
รวบรวมส่งอาเภอ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562
3. อ าเภอรวบรวมแบบประเมินฯ เรียงลาดับเลขที่
ในภาพรวมของอาเภอ
4. สรุปผล ตามแบบสรุป ตช.3.1/อ.1
5. บันทึกข้อมูลที่ระบุคาตอบแต่ละโครงการ ได้แก่
ข้อ 10.1, 12.6, 13.6, 14.1, 15.3, 16.3 และ 17.3
ลงในแบบ ตช.3.1/อ.2
6. บันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการในข้อ 4, 5, 6,
15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 17.1 และ 17.2 ลงในแบบ
ตช.3.1/อ.3
7. รายงานผลผู้บริหาร และส่งแบบสรุป ตช.3.1/อ.1,
ตช.3.1/อ.2 และ ตช.3.1/อ.3 พร้อมไฟล์ข้อมูล excel
ให้จังหวัด ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

แนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562
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วิธีการบันทึกข้อมูลของอาเภอ (โปรแกรม Excel)
แบบสรุปผลการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562
(โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2561)

1

อาเภอสารวจและจัดเก็บข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในปีบัญชี 2561 ทุกโครงการ

2

รวบรวมแบบประเมินผลลัพธ์จากกลุ่มเป้าหมาย มาเรียงลาดับเลขที่

3

สรุปข้อมูลในภาพรวมของอาเภอและบันทึกลงในแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562 (ตช.3.1/อ.1, ตช.3.1/อ.2, ตช.3.1/อ.3)

4

บันทึกข้อมูล โดย
4.1 แบบ ตช.3.1/อ.1
1) หน้าที่ 1 พิมพ์ชื่ออาเภอ และจังหวัด / กรอกข้อมูลตัวเลขในช่องสีเหลือง
และ ช่องสีเขียว
2) หน้าที่ 2 – 5 กรอกข้อมูลตัวเลขในช่องสีเขียว
3) หากช่องไหนไม่มีข้อมูล ให้ใส่เลข 0 ห้ามใส่เครื่องหมาย – (ยติภังค์)
4) ข้อมูลตัวเลขรวมในแต่ละข้อ (ตัวเลขสีน้าเงิน) จะต้องเท่ากันกับจานวนผู้ตอบแบบประเมิน
5) ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน
ในภาพรวมเป็นรายข้อ
4.2 แบบ ตช.3.1/อ.2
- ผู้ตอบแบบประเมินที่ใส่ข้อมูลในช่องอื่น ๆ (ระบุ) ได้แก่ ข้อ 10.1 (4), 12.6, 13.6, 14.1 (7) ก่อน,
14.1 (7) หลัง, 15.3 (4), 16.3 (4), 17.3 (4) ให้อาเภอพิมพ์รายละเอียดเป็นรายข้อ
4.3 แบบ ตช.3.1/อ.3
- กรอกข้อมูลชื่อโครงการและรายละเอียดของผู้ตอบแบบประเมิน ตามข้อ 4, 5, 6, 15, 16, 17
ในช่องสีเขียว
4.4 ส่งข้อมูลให้กับจังหวัด ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1) เอกสารแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ (ตช.3.1/อ.1, ตช.3.1/อ.2, ตช.3.1/อ.3) พร้อมไฟล์ข้อมูล Excel
2) เอกสารแบบประเมินของผู้ตอบแบบประเมิน (ข้อมูลดิบ) ให้จังหวัดเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และเป็นหลักฐานอ้างอิง

แนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562
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วิธีการบันทึกข้อมูลของจังหวัด (โปรแกรม Excel)
แบบสรุปผลการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562
(โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2561)

1

จังหวัดรวบรวมแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์จากอาเภอ ตามแบบ ตช.3.1/อ.1, ตช.3.1/อ.2, ตช.3.1/อ.3
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

2

เปรียบเทียบจานวนผู้ตอบแบบประเมินกับจานวนฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับเงินกู้ ในปีบัญชี 2561

3

สรุปข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดและบันทึกลงในแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562 (ตช.3.1/จ.1, ตช.3.1/จ.2, ตช.3.1/จ.3)

4

บันทึกข้อมูล โดย
4.1 แบบ ตช.3.1/จ.1
1) หน้าที่ 1 พิมพ์ชื่อจังหวัด / กรอกข้อมูลตัวเลขในช่องสีชมพู
และ ช่องสีเหลือง
2) หน้าที่ 2 – 5 กรอกข้อมูลตัวเลขในช่องสีเหลือง
3) หากช่องไหนไม่มีข้อมูล ให้ใส่เลข 0 ห้ามใส่เครื่องหมาย – (ยติภังค์)
4) ข้อมูลตัวเลขรวมในแต่ละข้อ (ตัวเลขสีน้าเงิน) จะเท่ากันกับจานวนผู้ตอบแบบประเมินในภาพรวม
ของจังหวัด
5) ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกอาเภอเป็นรายข้อ
4.2 แบบ ตช.3.1/จ.2
- จังหวัดรวบรวมแบบประเมิน ตช.3.1/อ.2 ของทุกอาเภอ สรุปลงในแบบ ตช.3.1/จ.2 โดยพิมพ์
รายละเอียดเป็นรายข้อ
4.3 แบบ ตช.3.1/จ.3
- กรอกข้อมูลชื่อโครงการและรายละเอียดของผู้ตอบแบบประเมิน ของทุกอาเภอ ตามข้อ 4, 5, 6,
15, 16, 17 ในช่องสีเหลือง
4.4 ส่งข้อมูลให้กับสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทาง E-mail
: firstlady2561@gmail.com ดังนี้
1) เอกสารแบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ ตามแบบ ตช.3.1/จ.1, ตช.3.1/จ.2
2) ไฟล์ข้อมูล Excel แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ของจังหวัด (ตช.3.1/จ.1, ตช.3.1/จ.2, ตช.3.1/จ.3)
3) เอกสารแบบประเมินของผู้ตอบแบบประเมิน (ข้อมูลดิบ) ให้จังหวัดเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
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ภาคผนวก ก.
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ลำดับที่...................

คำชี้แจง : การประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562 เป็นกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เมื่อปีบัญชี 2561 เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน
การพัฒนาการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป ซึ่งแบบประเมินผลลัพธ์ฯ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลฯ ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในฐานะตัวแทนของโครงการ ข้อคาถาม เป็นการถามถึงโครงการ
มิใช่เรื่องส่วนตัว ขอให้ตอบตรงกับข้อเท็จจริงของโครงการให้มากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง และเติมข้อความในช่องว่าง
ชื่อโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินกู้ฯ................................................................................................................................
ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ.................................จังหวัด..................................
1. ประเภทสมาชิก  1.1 บุคคลทั่วไป
 1.2 องค์กรสตรี
2. ประเภทโครงการ  2.1 ด้านเกษตรกรรม  2.2 ด้านอุตสาหกรรม  2.3 ด้านพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ
 2.4 ด้านคหกรรม
 2.5 ด้านหัตถกรรม  2.6 ด้านศิลปกรรม
3. ที่มาของผู้ร่วมเสนอโครงการ
 3.1 เพิ่งรวมตัวกันเพื่อเสนอโครงการ
 3.2 เคยได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ มาแล้ว
4. จานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ในปีบญ
ั ชี 2561 จานวน............................................บาท
5. ระยะเวลาการกู้.................................ปี...........................เดือน
6. กาหนดระยะเวลาส่งคืน ......................งวด ๆ ละ ......................เดือน
7. การชาระคืนเงินกู้ของโครงการ สามารถชาระคืนเงินกู้ตามกาหนดเวลาหรือไม่
 7.1 ชาระคืนได้ตามกาหนดเวลาทุกครั้ง
 7.2 ชาระคืนได้ตามกาหนดเวลาเป็นบางครั้ง
 7.3 ชาระคืนไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาเลยสักครั้ง
8. ลักษณะกิจการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพ
 8.1 เป็นอาชีพใหม่
 1) ไม่มีใครในกลุ่มมีความรู้และทาเป็นอาชีพมาก่อน
 2) มีคนมีความรู้อยู่บ้าง แต่ไม่ได้ทาเป็นอาชีพมาก่อน
 8.2 พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม
 1) มีสมาชิกบางคนทาเป็นอาชีพส่วนตัวอยู่แล้วปรับให้เป็นกลุ่ม
 2) มีกลุ่มอยู่แล้วปรับให้ดีขึ้น
9. โครงการที่กลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปลงทุน เป็นกิจการที่ดาเนินการในสถานะใด
 9.1 เป็นอาชีพหลัก
 9.2 เป็นอาชีพเสริม
/10. กลุ่มของท่าน…
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10. กลุ่มของท่านมีการกาหนดแผนที่จะลงทะเบียน OTOP อย่างไร
 10.1 ลงทะเบียน OTOP แล้ว และมีแผนยกระดับผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ)
 3) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
 4) อื่นๆ (ระบุ)......................................................
 10.2 มีแผนที่จะลงทะเบียน OTOP
 10.3 ยังไม่คดิ ที่จะลงทะเบียน OTOP

ส่วนที่ 2 กำรประเมินผลลัพธ์โครงกำร
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง และเติมข้อความในช่องว่าง
11. กลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคาขอของโครงการอย่างไร
 11.1 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคาขอของโครงการทัง้ หมด
 11.2 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคาขอของโครงการเป็นบางเรื่อง
 11.3 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคาขอของโครงการ
12. กลุ่มของท่านนาเงินกูไ้ ปลงทุนในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 12.1 ลงทุนสินค้าตัวใหม่
 12.2 ซื้อเครื่องมือ/เครื่องจักรใหม่
 12.3 ซื้อวัตถุดิบเพิ่ม
 12.4 ปรับปรุงอาคาร/โรงเรือนใหม่
 12.5 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ)
 12.6 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................
13. หลังจากได้รับเงินกู้ไปดาเนินการแล้ว กลุ่มของท่านมีกิจการเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 13.1 ขยายร้าน/กิจการ ให้ใหญ่ขึ้น
 13.2 ขยายสาขาเพิ่ม/มีตัวแทนเพิ่ม
 13.3 มีปริมาณสินค้าเพิ่มมากขึ้น
 13.4 มีผลิตภัณฑ์ใหม่/สินค้ารูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น
 13.5 มีลูกค้าเพิ่มขึ้น
 13.6 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................
14. กลุ่มของท่านมีการจาหน่ายสินค้า/บริการผ่านช่องทางการตลาดใดบ้าง โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้
จากกองทุนฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
14.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
14.2 หลัง จากนาเงินกู้ไปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ
 1) หน้าร้าน/ทีบ่ ้าน
 1) หน้าร้าน/ที่บ้าน
 2) ภายในชุมชน (ร้านค้า/ตลาดนัด)
 2) ภายในชุมชน (ร้านค้า/ตลาดนัด)
 3) ภายนอกชุมชน
 3) ภายนอกชุมชน
 4) ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 4) ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 5) ต่างประเทศ
 5) ต่างประเทศ
 6) การตลาดออนไลน์
 6) การตลาดออนไลน์
 7) อื่นๆ (ระบุ)..............................................
 7) อื่นๆ (ระบุ)..............................................
15. กลุ่มมียอดจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รบั อนุมัติเงินกู้ฯ (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)
15.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
ยอดจาหน่าย เฉลี่ยเดือนละ....................................บาท
15.2 หลัง จากนาเงินกู้ไปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ
ยอดจาหน่าย เฉลี่ยเดือนละ....................................บาท
15.3 ยอดจำหน่ำย (15.2 ลบ 15.1)  1) เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยเดือนละ................................บาท
 2) ลดลง
คิดเป็นร้อยละ...............จากยอดจาหน่ายก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้
 3) เท่าเดิม
( สูตรหำร้อยละ : ยอดจาหน่ายเฉลี่ยเดือนละ ข้อ 15.3 x 100 )
ยอดจาหน่ายก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้อ 15.1
ฯ
 4) ยังไม่มีการจาหน่ายสินค้า เนื่องจาก.............................................................
/16. กลุ่มมีผลกาไร…
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16. กลุ่มมีผลกาไรจากการประกอบการเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ฯ (หักค่าใช้จ่ายแล้ว)
16.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
มีผลกาไร เฉลี่ยเดือนละ....................................บาท
16.2 หลัง จากนาเงินกู้ไปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ
มีผลกาไร เฉลี่ยเดือนละ....................................บาท
16.3 ผลกำไร (16.2 ลบ 16.1)
 1) เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยเดือนละ................................บาท
 2) ลดลง
คิดเป็นร้อยละ...............จากผลกาไรก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้
 3) เท่าเดิม
( สูตรหำร้อยละ : ผลกาไรเฉลี่ยเดือนละ ข้อ 16.3 x 100 )
ผลกาไรก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้อ 16.1
ฯ
 4) ยังไม่มีกาไร เนื่องจาก.....................................................................................
17. สมาชิกและผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
17.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
มีรายได้ เฉลี่ยคนละ................................บาท ต่อเดือน
17.2 หลัง จากนาเงินกู้ไปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ
มีรายได้ เฉลี่ยคนละ................................บาท ต่อเดือน
17.3 รำยได้สมำชิกฯ (17.2 ลบ 17.1)  1) เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยเดือนละ................................บาท
 2) ลดลง
คิดเป็นร้อยละ...............จากผลกาไรก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้
 3) เท่าเดิม ( สูตรหำร้อยละ : รายได้เฉลี่ยเดือนละ ข้อ 17.3 x 100 )
รายได้ก่อนได้รบั อนุมัติเงินกู้ ข้อ 17.1
ฯ
 4) ยังไม่มีรายได้ เนื่องจาก.....................................................................................

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอบคุณสำหรับกำรตอบแบบประเมิน

ภาคผนวก ข.
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แบบ ตช.3.1 / อ.1

แบบสรุปกำรประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปีบัญชี 2562
อำเภอ.......................... จังหวัด.............................
- จำนวนโครงกำรทีไ่ ด้รับเงินกู้ ในปีบญ
ั ชี 2561
- จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมด (ตัวแทนสมำชิกโครงกำร ๆ ละ 1 คน)
- คิดเป็นร้อยละ

โครงกำร
คน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของโครงกำรทีไ่ ด้รับอนุมตั เิ งินกู้
ประเด็น
1. ประเภทสมาชิก
1.1 บุคคลทัว่ ไป
1.2 องค์กรสตรี
2. ประเภทโครงการ
1.1 ด้านเกษตรกรรม
1.2 ด้านอุตสาหกรรม
1.3 ด้านพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ
1.4 ด้านคหกรรม
1.5 ด้านหัตถกรรม
1.6 ด้านศิลปกรรม
3. ทีม่ าของผู้ร่วมเสนอโครงการ
3.1 เพิง่ รวมตัวกันเสนอโครงการ
3.2 เคยได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ มาแล้ว
4. จานวนเงินกู้ทไี่ ด้รับอนุมัติ
4.1 จานวน 50,000 บาท หรือน้อยกว่า
4.2 จานวน 50,001 - 100,000 บาท
4.3 จานวน 100,001 - 150,000 บาท
4.4 จานวน 150,001 - 200,000 บาท
5. ระยะเวลาการกู้เงิน
4.1 จานวน 1 ปี หรือน้อยกว่า
4.2 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
6. กาหนดระยะเวลาส่งคืน
6.1 งวดละ 1 เดือน
6.2 งวดละ 2 - 3 เดือน
6.3 งวดละ 4 - 6 เดือน
6.4 งวดละ 7 - 9 เดือน
6.5 งวดละ 10 - 12 เดือน
7 การชาระคืนเงินกู้ของโครงการ สามารถชาระคืนเงินกู้ตามกาหนดเวลาหรือไม่
7.1 ชาระคืนได้ตรงตามกาหนดเวลาทุกครัง้
7.2 ชาระคืนได้ตรงตามกาหนดเวลาเป็นบางครัง้
7.3 ชาระคืนไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาเลยสักครัง้

จำนวน

ร้อยละ

2
ประเด็น
8. ลักษณะกิจการทีข่ อรับการสนับสนุนเงินกู้เพือ่ ประกอบอาชีพ
8.1 ตั้งกิจการใหม่
1) ไม่มีใครในกลุ่มมีความรูแ้ ละไม่ได้ทาเป็นอาชีพมาก่อน
2) มีคนมีความรูอ้ ยู่บ้าง แต่ไม่ได้ทาเป็นอาชีพมาก่อน
8.2 พัฒนาต่อยอด
1) มีสมาชิกบางคนทาเป็นอาชีพส่วนตัวอยู่แล้วปรับให้เป็นกลุ่ม
2) มีกลุ่มอยู่แล้วปรับให้ดีขึ้น
9. โครงการทีก่ ลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปลงทุน เป็นกิจการทีด่ าเนินการในสถานะใด
9.1 อาชีพหลัก
9.2 อาชีพเสริม
10. กลุ่มของท่านมีการกาหนดแผนทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP อย่างไร
10.1 ลงทะเบียน OTOP แล้ว และมีแผนยกระดับผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า
2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ)
3) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
4) อื่น ๆ (ระบุ)
(ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/อ.2 ด้วย)
10.2 มีแผนทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP
10.3 ยังไม่คิดทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

ส่วนที่ 2 กำรประเมินผลลัพธ์โครงกำร
ประเด็น
11. กลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอ
ของโครงการอย่างไร
11.1 ตรงตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในคาขอของโครงการทัง้ หมด
11.2 ตรงตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในคาขอของโครงการเป็นบางเรือ่ ง
11.3 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในคาขอของโครงการ
12. กลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปลงทุนในเรือ่ งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12.1 ลงทุนสินค้าตัวใหม่
12.2 ซื้อเครือ่ งมือ/เครือ่ งจักรใหม่
12.3 ซื้อวัตถุดิบเพิม่
12.4 ปรับปรุงอาคาร/โรงเรือนใหม่
12.5 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ)
12.6 อื่น ๆ (ระบุ)
(ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/อ.2 ด้วย)

3

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ (ต่อ)
ประเด็น
13. หลังจากได้รับเงินกู้ไปดาเนินการแล้ว กลุ่มของท่านมีกจิ การเป็นอย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
13.1 ขยายร้าน/กิจการ ให้ใหญ่ขึ้น
13.2 ขยายสาขาเพิม่ /มีตัวแทนเพิม่
13.3 มีปริมาณสินค้าเพิม่ มากขึ้น
13.4 มีผลิตภัณฑ์ใหม่/สินค้ารูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น
13.5 มีลูกค้าเพิม่ ขึ้น
13.6 อื่น ๆ (ระบุ) (ถ้ามีขอ้ อื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/อ.2 ด้วย)
14. กลุม่ ของท่านมีการจาหน่ายสินค้า/บริการผ่านช่องทางการตลาดใดบ้าง โดย
เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ากกองทุนฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
14.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
1) หน้าร้าน/ทีบ่ ้าน
2) ภายในชุมชน (ร้านค้า/ตลาดนัด)
3) ภายนอกชุมชน
4) ผ่านพ่อค้าคนกลาง
5) ต่างประเทศ
6) การตลาดออนไลน์
7) อื่นๆ (ระบุ) (ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/อ.2 ด้วย)
14.2 หลัง จากนาเงินกู้ไปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ
1) หน้าร้าน/ทีบ่ ้าน
2) ภายในชุมชน (ร้านค้า/ตลาดนัด)
3) ภายนอกชุมชน
4) ผ่านพ่อค้าคนกลาง
5) ต่างประเทศ
6) การตลาดออนไลน์
7) อื่นๆ (ระบุ) (ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/อ.2 ด้วย)
15 กลุ่มของท่านมียอดจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ฯ (ยังไม่หักค่าใช้จา่ ย)
15.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ากกองทุนฯ มียอดจาหน่าย
1) เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท หรือน้อยกว่า
2) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 20,000 บาท
3) เฉลี่ยเดือนละ 20,001 - 30,000 บาท
4) เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 30,000 บาท
15.2 หลัง จากนาเงินกูไ้ ปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ มียอดจาหน่าย
1) เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท หรือน้อยกว่า
2) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 20,000 บาท
3) เฉลี่ยเดือนละ 20,001 - 30,000 บาท
4) เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 30,000 บาท

จานวน

ร้อยละ

4

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ (ต่อ)
ประเด็น
15.3 ยอดจำหน่ำย หลังจำกนำเงินกู้ไปลงทุนฯ (15.2 - 15.1)
1) เพิม่ ขึ้น
1.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
1.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
1.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
1.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
2) ลดลง
2.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
2.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
2.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
3) เท่ำเดิม
4) ยังไม่มีกำรจำหน่ำยสินค้ำ (ให้ระบุเหตุผลในแบบ ตช 3.1/อ.2 ด้วย)
16. กลุ่มของท่ำนมีผลกำไรจำกกำรประกอบกำรเป็นอย่ำงไร โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ฯ (หักค่ำใช้จำ่ ยแล้ว)
16.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ำกกองทุนฯ มีผลกำไร
1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
16.2 หลัง จำกนำเงินกูไ้ ปลงทุนดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ มีผลกำไร
1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
16.3 ผลกำไรทีไ่ ด้ หลังจำกนำเงินกู้ไปลงทุนฯ (16.2 - 16.1)
1) เพิม่ ขึ้น
1.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
1.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
1.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
1.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
2) ลดลง
2.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
2.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
2.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
3) เท่ำเดิม
4) ยังไม่มีกำไร (ให้ระบุเหตุผลในแบบ ตช 3.1/อ.2 ด้วย)

จานวน

ร้อยละ

5

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ (ต่อ)
ประเด็น
17. รายได้ของสมาชิกและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
17.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ากกองทุนฯ สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีรายได้
1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
17.2 หลัง จากนาเงินกูไ้ ปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ สมาชิกฯ มีรายได้
1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
17.3 สมาชิกฯ มีรายได้หลังจากนาเงินกู้ไปลงทุนฯ
1) เพิม่ ขึ้น
1.1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
1.2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
1.3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
1.4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
1.5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
2) ลดลง
1.1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
1.2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
1.3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
1.4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
1.5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
3) เท่าเดิม
4) ยังไม่มีรายได้ (ให้ระบุเหตุผลในแบบ ตช 3.1/อ.2 ด้วย)
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จานวน

ร้อยละ

1

( ตช.3.1 / อ.2 )

แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีบัญชี 2562
คาตอบอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบประเมินผลลัพธ์ฯ
อาเภอ........................... จังหวัด...................................
ข้อ 10. ถ้ากลุ่มของท่านมีการกาหนดแผนทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP อย่างไร
ข้อ 10.1 ลงทะเบียน OTOP แล้ว และมีแผนยกระดับผลิตภัณฑ์ ดังนี้
4) อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5
ข้อ 12. ถ้ากลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปทุนลงในเรื่องใดบ้าง
ข้อ 12.6 อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5
ข้อ 13. หลังจากได้รับเงินกู้ไปดาเนินการแล้ว กลุ่มของท่านมีกิจการเป็นอย่างไร
ข้อ 13.6 อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5
ข้อ 14. กลุ่มของท่านมีการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทองการตลาดใดบ้าง โดยเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ได้รับอนุมตั เิ งินกู้จากกองทุนฯ
14.1 ก่อน ได้รับอนุมัติฯ
7) อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5

2

แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีบัญชี 2562
คาตอบอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบประเมินผลลัพธ์ฯ
อาเภอ........................... จังหวัด...................................
14.1 หลัง ได้รับอนุมัติฯ
7) อื่น ๆ ระบุ........................................
1
2
3
4
5
ข้อ 15. กลุ่มมียอดจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมตั เิ งินกู้ฯ
ข้อ 15.3 4) ยังไม่มกี ารจาหน่ายสินค้า เนื่องจาก
1
2
3
4
5
ข้อ 16. กลุ่มมีผลกาไรจากการประกอบการเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมตั เิ งินกู้
ข้อ 16.3 4) ยังไม่มผี ลกาไร เนื่องจาก
1
2
3
4
5
ข้อ 17. กลุ่มมีผลกาไรจากการประกอบการเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมตั เิ งินกู้
ข้อ 17.3 4) ยังไม่มรี ายได้ เนื่องจาก
1
2
3
4
5
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แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีบัญชี 2562
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนฯ ในปีบัญชี 2561
อาเภอ.................................... จังหวัด...............................................

( ตช.3.1 / อ.3 )

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ลำดับ
จำนวนเงินกู้ ระยะเวลำ ระยะเวลำ ข้อ 15.1
ข้อ 15.2
ข้อ 15.3
ข้อ 16.1 ข้อ 16.2
ข้อ 16.3
ข้อ 17.1
ข้อ 17.2
ข้อ 17.3
ชื่อโครงกำรที่ตอบแบบประเมินฯ
ยอดจ
ำหน่
ำ
ย
(ก่
อ
น)
ยอดจ
ำหน่
ำ
ย
(หลั
ง
)
ผลก
ำไร
(ก่
อ
น)
ผลก
ำไร
(หลั
ง
)
ที่
ที่ได้รับอนุมตั ิ กำรกู้ ส่งคืน
(ข้อ 15.2 - 15.1) คิดเป็น
(ข้อ 16.2 - 16.1) คิดเป็น รำยได้ (ก่อน) รำยได้ (หลัง) (ข้อ 17.2 - 17.1) คิดเป็น
+
เพิ
่
ม
ขึ
้
น
/
ลดลง
+
(บำท)
(ปี) (เดือน/งวด) เฉลี่ยเดือนละ เฉลี่ยเดือนละ
ร้อยละ เฉลี่ยเดือนละ เฉลี่ยเดือนละ เพิม่ ขึ้น/ - ลดลง ร้อยละ เฉลี่ยคนละ/เดือน เฉลี่ยคนละ/เดือน + เพิ่มขึ้น/ - ลดลง ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น

ภาคผนวก ค.

แนวทางการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562

1
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แบบ ตช.3.1/ จ.1

แบบสรุปกำรประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปีบัญชี 2562
จังหวัด...............................
- จำนวนโครงกำรทีไ่ ด้รับเงินกู้ ในปีบญ
ั ชี 2561
- จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมด (ตัวแทนสมำชิกโครงกำร ๆ ละ 1 คน)
- คิดเป็นร้อยละ

โครงกำร
คน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของโครงกำรทีไ่ ด้รับอนุมตั เิ งินกู้
ประเด็น
1. ประเภทสมาชิก
1.1 บุคคลทัว่ ไป
1.2 องค์กรสตรี
2. ประเภทโครงการ
1.1 ด้านเกษตรกรรม
1.2 ด้านอุตสาหกรรม
1.3 ด้านพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ
1.4 ด้านคหกรรม
1.5 ด้านหัตถกรรม
1.6 ด้านศิลปกรรม
3. ทีม่ าของผู้ร่วมเสนอโครงการ
3.1 เพิง่ รวมตัวกันเสนอโครงการ
3.2 เคยได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ มาแล้ว
4. จานวนเงินกู้ทไี่ ด้รับอนุมัติ
4.1 จานวน 50,000 บาท หรือน้อยกว่า
4.2 จานวน 50,001 - 100,000 บาท
4.3 จานวน 100,001 - 150,000 บาท
4.4 จานวน 150,001 - 200,000 บาท
5. ระยะเวลาการกู้เงิน
4.1 จานวน 1 ปี หรือน้อยกว่า
4.2 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
6. กาหนดระยะเวลาส่งคืน
6.1 งวดละ 1 เดือน
6.2 งวดละ 2 - 3 เดือน
6.3 งวดละ 4 - 6 เดือน
6.4 งวดละ 7 - 9 เดือน
6.5 งวดละ 10 - 12 เดือน
7 การชาระคืนเงินกู้ของโครงการ สามารถชาระคืนเงินกู้ตามกาหนดเวลาหรือไม่
7.1 ชาระคืนได้ตรงตามกาหนดเวลาทุกครัง้
7.2 ชาระคืนได้ตรงตามกาหนดเวลาเป็นบางครัง้
7.3 ชาระคืนไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาเลยสักครัง้

จำนวน

ร้อยละ

-2ประเด็น
8. ลักษณะกิจการทีข่ อรับการสนับสนุนเงินกู้เพือ่ ประกอบอาชีพ
8.1 ตั้งกิจการใหม่
1) ไม่มีใครในกลุ่มมีความรูแ้ ละไม่ได้ทาเป็นอาชีพมาก่อน
2) มีคนมีความรูอ้ ยู่บ้าง แต่ไม่ได้ทาเป็นอาชีพมาก่อน
8.2 พัฒนาต่อยอด
1) มีสมาชิกบางคนทาเป็นอาชีพส่วนตัวอยู่แล้วปรับให้เป็นกลุ่ม
2) มีกลุ่มอยู่แล้วปรับให้ดีขึ้น
9. โครงการทีก่ ลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปลงทุน เป็นกิจการทีด่ าเนินการในสถานะใด
9.1 อาชีพหลัก
9.2 อาชีพเสริม
10. กลุ่มของท่านมีการกาหนดแผนทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP อย่างไร
10.1 ลงทะเบียน OTOP แล้ว และมีแผนยกระดับผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า
2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ)
3) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
4) อื่น ๆ ระบุ
(ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)
10.2 มีแผนทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP
10.3 ยังไม่คิดทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

ส่วนที่ 2 กำรประเมินผลลัพธ์โครงกำร
ประเด็น
11. กลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอ
ของโครงการอย่างไร
11.1 ตรงตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในคาขอของโครงการทัง้ หมด
11.2 ตรงตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในคาขอของโครงการเป็นบางเรือ่ ง
11.3 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในคาขอของโครงการ
12. กลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปลงทุนในเรือ่ งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12.1 ลงทุนสินค้าตัวใหม่
12.2 ซื้อเครือ่ งมือ/เครือ่ งจักรใหม่
12.3 ซื้อวัตถุดิบเพิม่
12.4 ปรับปรุงอาคาร/โรงเรือนใหม่
12.5 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ)
12.6 อื่น ๆ (ระบุ)
(ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ (ต่อ)
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ประเด็น
13. หลังจากได้รับเงินกู้ไปดาเนินการแล้ว กลุ่มของท่านมีกจิ การเป็นอย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
13.1 ขยายร้าน/กิจการ ให้ใหญ่ขึ้น
13.2 ขยายสาขาเพิม่ /มีตัวแทนเพิม่
13.3 มีปริมาณสินค้าเพิม่ มากขึ้น
13.4 มีผลิตภัณฑ์ใหม่/สินค้ารูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น
13.5 มีลูกค้าเพิม่ ขึ้น
13.6 อื่น ๆ (ระบุ) (ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)
14. กลุม่ ของท่านมีการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดใดบ้าง โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ากกองทุนฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
14.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
1) หน้าร้าน/ทีบ่ ้าน
2) ภายในชุมชน (ร้านค้า/ตลาดนัด)
3) ภายนอกชุมชน
4) ผ่านพ่อค้าคนกลาง
5) ต่างประเทศ
6) การตลาดออนไลน์
7) อื่นๆ (ระบุ) (ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)
14.2 หลัง จากนาเงินกู้ไปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ
1) หน้าร้าน/ทีบ่ ้าน
2) ภายในชุมชน (ร้านค้า/ตลาดนัด)
3) ภายนอกชุมชน
4) ผ่านพ่อค้าคนกลาง
5) ต่างประเทศ
6) การตลาดออนไลน์
7) อื่นๆ (ระบุ) (ถ้ามีขอ้ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)
15 กลุ่มของท่านมียอดจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ฯ (ยังไม่หักค่าใช้จา่ ย)
15.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ากกองทุนฯ มียอดจาหน่าย
1) เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท หรือน้อยกว่า
2) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 20,000 บาท
3) เฉลี่ยเดือนละ 20,001 - 30,000 บาท
4) เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 30,000 บาท
15.2 หลัง จากนาเงินกูไ้ ปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ มียอดจาหน่าย
1) เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท หรือน้อยกว่า
2) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 20,000 บาท
3) เฉลี่ยเดือนละ 20,001 - 30,000 บาท
4) เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 30,000 บาท

จานวน

ร้อยละ

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ (ต่อ)
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ประเด็น
15.3 ยอดจำหน่ำย หลังจำกนำเงินกู้ไปลงทุนฯ (15.2 - 15.1)
1) เพิม่ ขึ้น
1.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
1.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
1.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
1.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
2) ลดลง
2.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
2.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
2.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
3) เท่ำเดิม
4) ยังไม่มีกำรจำหน่ำยสินค้ำ (ให้ระบุเหตุผลในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)
16. กลุ่มของท่ำนมีผลกำไรจำกกำรประกอบกำรเป็นอย่ำงไร โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ฯ (หักค่ำใช้จำ่ ยแล้ว)
16.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ำกกองทุนฯ มีผลกำไร
1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
16.2 หลัง จำกนำเงินกูไ้ ปลงทุนดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ มีผลกำไร
1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
16.3 ผลกำไรทีไ่ ด้ หลังจำกนำเงินกู้ไปลงทุนฯ (16.2 - 16.1)
1) เพิม่ ขึ้น
1.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
1.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
1.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
1.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
2) ลดลง
2.1) เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท หรือน้อยกว่ำ
2.2) เฉลี่ยเดือนละ 5,001 - 10,000 บำท
2.3) เฉลี่ยเดือนละ 10,001 - 15,000 บำท
2.4) เฉลี่ยมำกกว่ำเดือนละ 15,000 บำท
3) เท่ำเดิม
4) ยังไม่มีกำไร (ให้ระบุเหตุผลในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)

จานวน

ร้อยละ

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์โครงการ (ต่อ)

-5-
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17. รายได้ของสมาชิกและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ
17.1 ก่อน ได้รับอนุมัติเงินกูจ้ ากกองทุนฯ สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีรายได้
1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
17.2 หลัง จากนาเงินกูไ้ ปลงทุนดาเนินการตามโครงการฯ สมาชิกฯ มีรายได้
1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
17.3 สมาชิกฯ มีรายได้หลังจากนาเงินกู้ไปลงทุนฯ
1) เพิม่ ขึ้น
1.1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
1.2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
1.3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
1.4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
1.5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
2) ลดลง
1.1) เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 3,000 บาท/เดือน
1.2) เฉลี่ยคนละ 3,001 - 5,000 บาท/เดือน
1.3) เฉลี่ยคนละ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
1.4) เฉลี่ยคนละ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
1.5) เฉลี่ยมากกว่าคนละ 15,000 บาท/เดือน
3) เท่าเดิม
4) ยังไม่มีรายได้ (ให้ระบุเหตุผลในแบบ ตช.3.1/จ.2 ด้วย)

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จานวน

ร้อยละ

1

แบบ ตช.3.1/ จ.2

แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีบัญชี 2561
คาตอบอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบประเมินผลลัพธ์ฯ
จังหวัด...................................
ข้อ 10. ถ้ากลุ่มของท่านมีการกาหนดแผนทีจ่ ะลงทะเบียน OTOP อย่างไร
ข้อ 10.1 ลงทะเบียน OTOP แล้ว และมีแผนยกระดับผลิตภัณฑ์ ดังนี้
4) อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5
ข้อ 12. ถ้ากลุ่มของท่านนาเงินกู้ไปทุนลงในเรื่องใดบ้าง
ข้อ 12.6 อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5
ข้อ 13. หลังจากได้รับเงินกู้ไปดาเนินการแล้ว กลุ่มของท่านมีกิจการเป็นอย่างไร
ข้อ 13.6 อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5
ข้อ 14. กลุ่มของท่านมีการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทองการตลาดใดบ้าง โดยเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ได้รับอนุมตั เิ งินกู้จากกองทุนฯ
14.1 ก่อน ได้รับอนุมัติฯ
7) อื่น ๆ ระบุ
1
2
3
4
5

2

แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีบัญชี 2561
คาตอบอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบประเมินผลลัพธ์ฯ
จังหวัด...................................
14.1 หลัง ได้รับอนุมัติฯ
7) อื่น ๆ ระบุ........................................
1
2
3
4
5
ข้อ 15. กลุ่มมียอดจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมตั เิ งินกู้ฯ
ข้อ 15.3 4) ยังไม่มกี ารจาหน่ายสินค้า เนื่องจาก
1
2
3
4
5
ข้อ 16. กลุ่มมีผลกาไรจากการประกอบการเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมตั เิ งินกู้
ข้อ 16.3 4) ยังไม่มผี ลกาไร เนื่องจาก
1
2
3
4
5
ข้อ 17. กลุ่มมีผลกาไรจากการประกอบการเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับอนุมตั เิ งินกู้
ข้อ 17.3 4) ยังไม่มรี ายได้ เนื่องจาก
1
2
3
4
5

1

แบบสรุปการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีบัญชี 2562
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนฯ ในปีบัญชี 2561
จังหวัด...............................................

ที่

แบบ ตช.3.1 / จ.3

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
จำนวนเงินกู้ ระยะเวลำ ระยะเวลำ ข้อ 15.1
ข้อ 15.2
ข้อ 15.3
ข้อ 16.1 ข้อ 16.2
ข้อ 16.3
ข้อ 17.1
ข้อ 17.2
ข้อ 17.3
ชื่อโครงกำรที่ตอบแบบประเมินฯ
ยอดจ
ำหน่
ำ
ย
(ก่
อ
น)
ยอดจ
ำหน่
ำ
ย
(หลั
ง
)
ผลก
ำไร
(ก่
อ
น)
ผลก
ำไร
(หลั
ง
)
ที่ได้รับอนุมตั ิ กำรกู้ ส่งคืน
(ข้อ 15.2 - 15.1) คิดเป็น
(ข้อ 16.2 - 16.1) คิดเป็น รำยได้ (ก่อน) รำยได้ (หลัง) (ข้อ 17.2 - 17.1) คิดเป็น
+
เพิ
่
ม
ขึ
้
น
/
ลดลง
+
(บำท)
(ปี) (เดือน/งวด) เฉลี่ยเดือนละ เฉลี่ยเดือนละ
ร้อยละ เฉลี่ยเดือนละ เฉลี่ยเดือนละ เพิม่ ขึ้น/ - ลดลง ร้อยละ เฉลี่ยคนละ/เดือน เฉลี่ยคนละ/เดือน + เพิ่มขึ้น/ - ลดลง ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น

แนวทางการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ประเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี 2562

