สรุปการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เดือนมิถุนายน 2562
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1 การบริหารงบประมาณ ปี 2562 ทั้ง 3 ประเภท (งบบริหาร/ทุนหมุนเวียน/อุดหนุน)
ประเภทเงิน
งบประมาณ
1. งบบริหาร
2. เงินทุนหมุนเวียน
3. เงินอุดหนุน
รวม

คงเหลือ
(บาท)

คิดเป็น
%

979,348.04

72.90

8,127,030.00 11,872,970.00

40.64

1,469,475.00

2,530,525.00

36.74

27,613,690.00 12,230,846.96 15,382,843.04

44.29

ได้รับจัดสรร
ตามแผนฯ
3,613,690.00
20,000,000.00
4,000,000.00

การเบิกจ่าย
(บาท)
2,634,341.96

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ได้บริหารงบประมาณ ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1. งบบริหาร : จัดสรรงบบริหารตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามสัดส่วนที่กรมฯ กาหนด
2. เงินอุดหนุน : จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กร
3. เงินทุนหมุนเวียน : จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และร้อยละของการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ (กองทุนเดิม + กองทุนใหม่)

2 การบริหารจัดการหนี้ ปี 2556 – 2559 , ปี 2560 – 2561 และหนี้ที่จะครบกาหนดสัญญา
ในปี 2562
1) หนี้ค้างชาระปี 2556 - 2558 จานวน 204 โครงการ เป็นเงิน 8,148,722.05 บาท
2) หนี้ค้างชาระปี 2560 - 2561 จานวน 69 โครงการ เป็นเงิน 1,244,718.91 บาท
รวมหนี้ค้างชาระ จานวน 273 โครงการ
เป็นเงิน 9,393,440.96 บาท
ที่

อาเภอ

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(2)
เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ
รวมยอดทั้งหมด

หนีค้ ้างชาระ
หนี้ค้างชาระ
ค้างชาระ
ปี 2556 - 2559
ปี 2560 - 2562
รวมทั้งสิ้น
(ก่อนควบรวม)
(หลังควบรวม)
(ปี 2556 - 2562)
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน (บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
19
856,465.50 13
224,221.88 32
1,080,687.38
32
1,737,831.00
4
63,200.00 36
1,801,031.00
21
543,723.00 15
257,155.93 36
800,878.93
17
1,325,554.15 17
378,940.00 34
1,704,494.15
27
393,690.00
5
74,138.10 32
467,828.10
6
357,080.00
6
357,080.00
63
1,898,014.00
7
156,583.00 71
2,057,741.00
4
200,379.40
4
200,379.40
7
241,766.00
8
90,480.00 15
332,246.00
8
594,219.00
8
594,219.00
204

8,148,722.05

69

1,244,718.91

หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 มีการรับชาระหนี้ ดังนี้
1. ชาระหนี้ปี 2556 - 2558 เป็นเงิน 65,265.00 บาท
2. ชาระหนี้ปี 2560 - 2561 เป็นเงิน 594,204.52 บาท
รวมชาระหนี้จานวนทั้งสิ้น 659,469.52 บาท

273

9,393,440.96

3 การบริหารสัญญา (จังหวัดมีการดาเนินการอย่างไร)
1) หนี้กองทุนเดิม (ปี 2556 – 2559) : สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ดาเนินการค้นหา
เอกสาร หลักฐาน จัดหมวดหมู่ แยกประเภทแบบคาขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นราย
อาเภอ และรายปี เพื่อสะดวกต่อการค้นหาหลักฐาน กรณีที่ไม่มีสัญญา จังหวัดได้จัดทาหนังสือถึงอาเภอให้
ดาเนินการจัดทาหนังสือรับสภาพหนี้ทดแทนสัญญา และให้รวบรวมหนังสือรับสภาพหนี้ส่งให้จังหวัด เพื่อ
รวบรวมหลักฐานหากเกิดกรณีฟ้องร้องดาเนินคดี ต่อไป
2) กองทุนใหม่ (ปี 2560 – 2561) : สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ดาเนินการจัดทาสัญญา
เงินกู้ ตามแบบฟอร์มที่สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาหนด จานวน 3 ชุด ดังนี้
- ชุดที่ 1 จัดเก็บที่สานักงานเลขานุการ อกส.จ.สุพรรณบุรี
- ชุดที่ 2 จัดเก็บที่สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
- ชุดที่ 1 ส่งมอบให้กลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม เรียงลาดับตามงวดอนุมัติ มีงบหน้าสรุปแต่ละงวด พร้อมจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
รายตัว
3) การดาเนินกิจกรรม/โครงการ การติดตามและตรวจสอบหนี้สินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไตรมาสที่ 3 โดยมีคณะทางานระดับจังหวัด จานวน 5 คณะ ๆ ละ 3 คน รวม 15 คน ลงพื้นที่ติดตาม
สนับสนุน ส่งเสริมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สานักงานเลขานุการ อกส.อ. หรือกลุ่มอาชีพสตรีที่ค้าง
ชาระ หรือกลุ่มอาชีพสตรีที่ประสบความสาเร็จทั้ง 10 อาเภอ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562
รายละเอียดดังนี้
คณะที่ 1 อาเภอสองพี่น้อง และอาเภออู่ทอง
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบบริหาร เร่งรัดให้อาเภอเบิกจ่าย และรวบรวมเอกสารส่งเบิกให้ตรงไตรมาส โดยการช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
เงินอุดหนุน ทั้งสองอาเภอ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกประเภทองค์กรเขียนโครงการเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุน โดยชี้แจงทาความเข้าใจพร้อมให้ตัวอย่างโครงการ จึงคาดว่าจะใช้งบประมาณครบถ้วนตามที่ได้รับการ
จัดสรร
เงินทุนหมุนเวียน ทั้งสองอาเภอยังไม่ได้ใช้งบประมาณที่จังหวัดจัดสรรให้ เนื่องจากคณะกรรมการ
ระดับอาเภอมีความเข้มงวด ให้พัฒนากรในพื้นที่ตรวจสอบว่ ากลุ่มประกอบอาชีพจริง หากกู้ทานาต้องแนบ
ทะเบียนเกษตรกร กู้ทาธุรกิจส่วนตัวต้องแนบใบขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ และบางพื้นที่สตรีเข้มแข็งมีทุน
ชุมชนมากพอ ไม่อยากมีหนี้สินเพิ่มเติม บางพื้นที่มีข้อจากัดเนื่องจากมีหนี้เสียในพื้นที่เยอะ จึงไม่ปล่อยเงินสตรี
ไปเพิ่มเติมอีก หลังจากการติดตามสร้างความรู้ ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางของคณะอนุกรรมการบริหารระดับจังหวัด อาเภอสองพี่น้องจึงส่ง
โครงการประเภทอุดหนุนและหมุนเวียนเข้าร่วมพิจารณา และอาเภออู่ทองจะส่งในเดือนถัดไป
 ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีที่มีหนี้ค้างชาระ
1) กลุ่มเลี้ยงเป็ด ชาระแล้ว 4 คนอีก 1 คน ไม่ชาระเนื่องจากมีปัญหาครอบครัว สามีหย่าร้าง รายได้
ไม่เพียงพอ

2) กลุ่มทาลังปลา ชาระบางส่วนเนื่องจากรับจ้างทาลังปลามีรายได้ไม่แน่นอน ถ้า ไม่มีคนจ้างก็ไม่
มีรายได้อาชีพหลักเป็นแม่บ้าน สามีประกอบอาชีพคนเดียว
3) กลุ่มทานา ชาระบางส่วนเนื่องจากรายได้ไม่ตรงกับงวดชาระ ราคาผลผลิตตกต่านาเงินไปใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
ข้อเสนอแนะ ชี้แจงทาความเข้าใจเรื่องมาตรการลดมูลค่าหนี้ ให้คาแนะนาในเรื่องการออม เพื่อมี
เงินมาผ่อนชาระรายเดือน โดยให้ทุกกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ จัดทาหนังสือรับสภาพหนี้ และผ่อนชาระหนี้เป็น
รายเดือน นอกจากนั้นยังแนะนาวิธีการชาระเงินผ่านระบบ bill payment
 ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น
1) กลุ่มสตรีเย็บผ้าโหล กู้เงินสตรีเป็นทุนในการซื้อจักรเย็บผ้าและเสื้อผ้า เป็นลูกหนี้ชั้นดีส่งเงิน
ตามกาหนดเวลา ขณะนี้กลุ่มสตรีได้พัฒนาสินค้าเป็นหลากหลายรูปแบบ จากเดิมมีแต่กางเกงเจเจ ตอนนี้มีชุด
สุนัขแฟนซีเพิ่มช่องทางการจาหน่ายขายผ่านสื่อออนไลน์ทาให้มียอดสั่งจองเพิ่ มมากขึ้น จึงเสนอแนะให้กลุ่ม
นาส่งเงินที่เหลืองวดสุดท้ายโดยไม่ต้องรอจนถึงวันครบกาหนดชาระหนี้ และยื่นเสนอกู้ใหม่เพื่อไปต่อยอด
เงินทุนให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

ภาพคณะที่ 1 อาเภอสองพี่น้อง และอาเภออู่ทอง

คณะที่ 2 อาเภอศรีประจันต์ และอาเภอสามชุก
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบบริหาร เร่งรัดให้อาเภอรวบรวมเอกสาร ส่งเบิกกับจังหวัดให้ตรงตามไตรมาส
เงินอุดหนุน ทัง้ สองอาเภอคาดว่าจะใช้งบประมาณครบถ้วนตามที่ได้รับการจัดสรร
เงินทุนหมุนเวียน ทั้งสองอาเภอใช้งบประมาณครบถ้วนตามที่ได้รับการจัดสรร และคาดว่าอาจจะ
ต้องของบประมาณจังหวัดเพิ่ม เนื่องจากสตรีต้องการขอรับการสนับสนุนเงิน เพื่อนาไปต่อยอดอาชีพเพิ่ม
 การติดตามหนี้ค้างชาระ
1) อาเภอศรีประจันต์ หนี้ปี 2556 - 2558 คงเหลืออยู่ 2 โครงการ ลูกหนี้ได้มาทาหนังสือรับ
สภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้ง 2 โครงการ และชาระหนี้เป็นประจาทุกเดือน คาดว่าจะสามารถชาระ
หนี้ได้ครบถ้วนภายใน2 ปี ส่วนหนี้ปี 2560 – 2562 มีค้างชาระอยู่ 3 โครงการ ได้กาชับให้พัฒนากรที่
รับผิดชอบงานสตรี เร่งรัดติดตามให้กลุ่มมาชาระหนี้แล้ว
2) อาเภอสามชุก หนี้ค้างชาระปี 2556 - 2558 คงเหลืออยู่ 4 โครงการ ลูกหนี้ทาหนังสือรับสภาพ
หนี้แล้ว 3 โครงการ และมาชาระหนี้เป็นประจาทุกเดือนคาดว่าจะสามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วนภายใน 2 ปี อีก
1 โครงการ ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้ลูกหนี้มาทาหนังสือรับสภาพหนี้และผ่อนชาระต่อไป

ภาพคณะที่ 2 อาเภอศรีประจันต์ และอาเภอสามชุก
คณะที่ 3 อาเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาเภอบางปลาม้า
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบริหาร เร่งรัดให้อาเภอนาส่งเอกสารเบิกจ่ายให้จังหวัดตรงตามไตรมาส
เงินอุดหนุน คาดว่าทั้งสองอาเภอจะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างครบถ้วน
เงินทุนหมุนเวียน คาดว่าอาเภอเมืองสุพรรณบุรีจะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหมด ในส่วน
ของอาเภอบางปลาม้าคาดว่าจะใช้ได้ไม่หมดตามที่ได้รับจัดสรร

 การติดตามหนี้ค้างชาระ
1) อาเภอเมืองสุพรรณบุรี มีลูกหนี้ค้างชาระปี 2556 - 2562 จานวน 44 โครงการ เป็นเงิน
ประมาณ1,550,627.88 บาท ลูกหนี้ปี 2556 - 2558 ได้มาทาหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
แล้ว และได้กาชับให้ อาเภอเร่งติดตามให้กลุ่มมาชาระหนี้ต่อไป
2) อาเภอบางปลาม้า มีลูกหนี้ค้างชาระปี 2556 - 2562 จานวน 43 โครงการ เป็นเงินประมาณ
1,652,677.20 บาท ลูกหนี้ปี 2556 - 2558 ได้มาทาหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ที่มี
ปัญหาคือ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ผู้เสนอ นางพิณา โนรี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลงไปติดตาม
แล้วแต่ผู้กู้ ไม่อยู่ในพืน้ ที่ จึงได้กาชับให้เร่งติดตามให้กลุ่มมารับสภาพหนี้และดาเนินการชาระหนี้ต่อไป

ภาพคณะที่ 3 อาเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาเภอบางปลาม้า

คณะที่ 4 อาเภอดอนเจดีย์ และอาเภอหนองหญ้าไซ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบริหาร การเบิกจ่ายส่งเอกสารตรงตามไตรมาสทั้ง 2 อาเภอ
เงินอุดหนุน อาเภอดอนเจดีย์คาดว่าจะใช้ได้แค่ 50 % ของงบที่ได้รับการจัดสรร ส่วนอาเภอหนอง
หญ้าไซคาดว่าจะใช้ได้หมด
เงินทุนหมุนเวียน อาเภอดอนเจดีย์ คาดว่าไม่มีโครงการเข้าอีก ส่วนอาเภอหนองหญ้าไซ คาดว่าจะใช้ได้หมด
 การติดตามหนี้ค้างชาระ
1) อาเภอดอนเจดีย์ ได้ดาเนินการลงพื้นที่ติดตามตาบลไร่รถ
- หมู่ที่ 10 ให้สมาชิกมาชาระหนี้ในวันที่ 10 มิ.ย. 62
- หมู่ที่ 7 นามาชาระแล้วจานวน 2,000 บาท
- หมู่ที่ 9 ทุกกลุ่มทาหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว แต่กลุ่มเพิกเฉยอยู่
- หมู่ที่ 6 จะชาระภายในเดือนมิถุนายน 62
1) อาเภอหนองหญ้าไซ จานวน 8 โครงการ
- ลูกหนี้ได้ทาหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว
- มีการชาระหนี้เป็นเป็นประจาทุกงวด คาดว่าจะชาระหนี้หมดภายใน 2 ปี

ภาพคณะที่ 4 อาเภอดอนเจดีย์ และอาเภอหนองหญ้าไซ

คณะที่ 5 อาเภอเดิมบางนางบวช และอาเภอด่านช้าง
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบริหาร เร่งให้ดาเนินโครงการแต่ละไตรมาสให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาส
เงินอุดหนุน คาดว่าทั้ง 2 อาเภอจะใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรหมด
เงินทุนหมุนเวียน อาเภอเดิมบางนางบวชมีหนี้ค้างชาระค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทา
นา ประกอบกับโครงการที่ส่งเข้ามาพิจารณามีแต่โครงการทานา จึงของดการปล่อยกู้โครงการทานาในปีนี้ไป
ก่อน
ส่วนโครงการอื่น ๆ ก็จะพิจารณาปล่อยกู้ต่อไป แต่คาดว่าจะใช้เงินไม่หมดตามที่ได้รับการจัดสรร ส่วนอาเภอ
ด่านช้างคาดว่าจะใช้เงินหมดตามที่ได้รับการจัดสรร
 การรับสมัครสมาชิกประเภทบุคคล ประเภทองค์กรสตรี
- อาเภอเดิมบางนางบวช สมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว 19,443 คน คงเหลือที่ต้องเร่งดาเนินการอีก
3,280 คน
- อาเภอด่านช้าง สมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว 15,484 คน คงเหลือที่ต้องเร่งดาเนินการอีก 3,597
คน
ก็จะครบตามเป้าหมาย จึงได้กาชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก โดยให้
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่
 การรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
อาเภอเดิมบางนางบวช ได้ให้ เจ้าหน้าที่เร่งรัดให้ ห มู่บ้านสมัครประเภทองค์กรสตรี (กพสม.)
เนื่องจากยังไม่มีองค์กรสตรีใด สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเลย
 การติดตามหนี้ค้างชาระ
1) อาเภอเดิมบางนางบวช เนื่องจากปัญหาหนี้ค้างชาระค่อนข้างเยอะ และยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้
ทาหนังสือรับสภาพหนี้ ทางพัฒนาการอาเภอแจ้งว่าจะนัดประชุมสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไป
ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 - 2562 ให้มาทาความเข้าใจในการดาเนินงานกองทุนฯ และปรับโครงสร้างหนี้ ให้
คาปรึกษาการลดมูลค่าหนี้ พร้อมทั้งทาหนังสือรับสภาพหนี้ให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ทา และผ่อนชาระหนี้ต่อไป
2) อาเภอด่านช้าง ได้นัดกลุ่มมาจานวน 2 กลุ่ม
- กลุ่มโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพปลูกดอกมะลิ เนื่องจากกลุ่มมีหนี้ค่อนข้างเยอะ จานวนสมาชิก
เหลืออยู่ 4 คน อีก 1 คน เสียชีวิต ทางพัฒนาการอาเภอจึงได้ประสานให้กลุ่มมาพูดคุยให้คาปรึกษา เพื่อจะได้
ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถนาเงินมาใช้หนี้ไ ด้ พัฒนาการอาเภอได้ให้คาปรึกษา และกลุ่มสัญญาจะนา
เงินมาชาระหนี้ใช้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562
- กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร เนื่องจากกลุ่มมีหนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน พัฒนาการอาเภอได้มาพูดคุย
และให้คาปรึกษา กลุ่มสัญญาจะนาเงินมาชาระหนี้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เช่นเดียวกัน

ภาพคณะที่ 5 อาเภอเดิมบางนางบวช และอาเภอด่านช้าง

4 แผนการส่งคืนเงิน (จังหวัดมีแผนการดาเนินการส่งคืนเงินอย่างไร)
1) แจ้งให้อาเภอเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้กาหนด
แนวทางหรือกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2) แจ้งให้อาเภอจัดทาแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบบริหาร เงินอุดหนุน และเงินทุน
หมุนเวียน
ในไตรมาส 3 - 4 เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อาเภอเห็นชอบ
3) กรณีดาเนินโครงการกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ หากมีเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายให้อาเภอส่งเงินคืนจังหวัด แต่ต้องไม่กระทบต่อโอกาสและผลประโยชน์ที่สมาชิกของตน
จะได้รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี โดยผ่ า นความเห็ นชอบของคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ และส่งให้จังหวัด เพื่อจังหวัดจักได้เสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเห็นชอบ
4) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามให้หนังสือแจ้งกรม พร้อม
แนบสาเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และส่งให้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป
1.3.5 ปัญหา / อุปสรรค
ข้อมูลจากคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล จาก 10 อาเภอ
เป็นเหตุผลที่ทาให้การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่มีสมาชิกมา
ขอสนับสนุนเงินประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้
1) ไม่มตี ลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนอาชีพจาก อบต. , กกศน. เป็นต้น
2) สมาชิกสตรีในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ ในการเรียกประชุมประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมก็จะ
มาแต่คนซ้า ๆ เดิม ๆ สตรีวัยทางานไม่อยู่ในพื้นที่ มีแต่ผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน
3) สตรีในพื้นที่ ยังขาดความไว้ใจซึ่งกันและกัน จึงไม่อยากรวมกลุ่มกู้ยืมเงิน
4) คณะทางานมีภาระหน้าที่หลายอย่าง ทาให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถ
5) สมาชิกสตรีไม่มีวินัย ไม่มีสัจจะในการชาระหนี้
6) สตรีในพื้นที่รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
7) บางพื้นทีย่ ังมีหนี้สินค้างชาระในตาบล ทาให้ไม่สามารถยื่นโครงการขอกู้เงินได้
8) มีทุนชุมชนในพื้นที่หลายกองทุน ที่ปล่อยกู้ง่าย และมีขั้นตอนน้อยกว่า
9) เอกสารและขั้นตอนการขอกู้เงินเยอะกู้ยาก จึงไม่อยากกู้เงิน
10) เกิดสภาวะการขาดทุน ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงไม่มีเงินส่งกองทุน
11) กลุ่มอาชีพนาเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

