สรุปการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เดือนกรกฎาคม 2562
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.1 การบริหารงบประมาณ ปี 2562 ทั้ง 3 ประเภท (งบบริหาร/ทุนหมุนเวียน/อุดหนุน)
ได้รับจัดสรร
ตามแผนฯ

การเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

คิดเป็น
%

1. งบบริหาร

3,939,990.00

2,989,322.87

950,667.13

75.87

2. เงินทุนหมุนเวียน

20,000,000.00 14,944,855.00

5,055,145.00

74.72

3. เงินอุดหนุน

4,000,000.00

788,985.00

80.28

ประเภทเงิน
งบประมาณ

รวม

3,211,015.00

27,939,990.00 21,145,192.87 6,794,797.13

75.68

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
สานักงานเลขานุการ อกส.จ. ได้บริหารงบประมาณ ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1. งบบริหาร : จัดสรรงบบริหารตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามสัดส่วนที่กรมฯ กาหนด
2. เงินอุดหนุน : จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง
ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กร สาหรับไตรมาสที่ 4 จัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของอาเภอ
และกลุ่มองค์กรสตรีในพื้นที่
3. เงินทุนหมุนเวียน : จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และร้ อยละของการบริห ารจัดการหนี้ค้างชาระ (กองทุนเดิม + กองทุนใหม่)
สาหรับไตรมาสที่ 4 จัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของอาเภอ และกลุ่มองค์กรสตรีในพื้นที่

1.2 การบริหารจัดการหนี้ ปี 2556 – 2559 , ปี 2560 – 2561 และหนี้ที่จะครบกาหนด
สัญญา
ในปี 2562
1. หนี้ค้างชาระปี 2556-2559 จานวน 174 โครงการ เป็นเงิน 7,959,944.55 บาท
2. หนี้ค้างชาระปี 2560-2561 จานวน 76 โครงการ เป็นเงิน 1,367,772.67 บาท
รวมหนี้ค้างชาระ
จานวน 250 โครงการ เป็นเงิน 9,327,717.22 บาท
ที่
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

หมายเหตุ

หนี้ค้างชาระ
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)
18
850,752.50 11
178,527.88 29
1,029,280.38
31
1,733,737.00
4
63,200.00 35
1,796,937.00
20
543,479.00 15
253,515.93 35
796,994.93
17
1,325,554.15 23
496,071.76 40
1,821,625.91
2
293,316.00
5
74,138.10
7
367,454.10
6
353,080.00
6
353,080.00
61
1,864,661.50
6
118,983.00 67
1,983,644.50
4
169,879.40
4
169,879.40
7
238,766.00 12
183,336.00 19
422,102.00
8
586,719.00
8
586,719.00
174 7,959,944.55 76
1,367,772.67 250
9,327,717.22

: ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 มีการรับชาระหนี้ ดังนี้
1. ชาระหนี้ปี 2556 - 2559 เป็นเงิน 189,165.50 บาท
2. ชาระหนี้ปี 2560 - 2561 เป็นเงิน 1,084,181.39 บาท
รวมชาระหนี้จานวนทั้งสิ้น
1,273,346.89 บาท

: ขั้นตอนการบริหารหนี้ จังหวัดมีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 หนี้ค้างชาระปี 2556 – 2559 จัดทาหนังสือเตือนการชาระหนี้ ส่งไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียนตอบรับ ให้สมาชิกผู้กู้ทุกคน พร้อมจัดส่งทะเบียนการจัดส่งจดหมายถึงลูกหนี้ และมาตรการลดมูลค่า
หนี้ ให้สานักงานเลขานุการ อกส.อ. ทุกอาเภอทราบ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสาหรับการรับสภาพหนี้ /การ
ผ่อนชาระ / การปรับโครงสร้างหนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
2.2 หนี้ค้างชาระปี 2560 – 2562 จัดทาหนังสือเตือนการชาระหนี้ล่วงหน้า 1 เดือน
ก่อนครบงวดการชาระ ส่งไปรษณีย์ถึงลูกหนี้ และจัดทาทะเบียนลูกหนี้ค้างชาระให้สานักงานเลขานุการ อก
ส.อ. ทราบ และแจ้งให้คณะติดตามหนี้ค้างชาระระดับอาเภอ ติดตาม ตรวจสอบ ปัญหา อุปสรรค ในการค้าง
ชาระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2.3 เชิญลูกหนี้ค้างชาระปี 2556–2559 เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ
ให้แนวทางการบริหารจัดการหนี้ และฝึกอาชีพเสริม 5 อาชีพ และลูกหนี้ค้างชาระปี 2560–2561 เชิญเข้า
ร่วมฝึกอบรมการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้ โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อลดปัญหาหนี้
ค้างชาระ
1.3 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 3 ส่งมอบให้กลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม เรียงลาดับตามงวดอนุมัติ มีงบหน้าสรุปแต่ละงวด พร้อมจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
รายตัว
3) หลังจากที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติงบประมาณประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และสานักงานเลขานุการ อกส.จ.สุพรรณบุรี ดาเนินการโอนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพเรียบร้อยแล้ว
จังหวัดกาหนดให้กลุ่มอาชีพดาเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามที่ขอรับงบประมาณ ภายใน 7 วัน พร้อมให้
แจ้งพัฒนากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน พร้อมส่งภาพถ่ายวัสดุให้จังหวัด
1.4 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจาปี
๒๕๖๒ รวม 3 ประเภท ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
ดีเด่น , คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลดีเด่น และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 โดย คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ มีดังนี้
1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- นางปวีณา เยอเจริญ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีประจันต์

2) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลทุ่งคลี อาเภอเดิมบางนางบวช
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- กลุ่มสตรีเลี้ยงปลาเบญจพรรณและปลาจาระเม็ด ตาบลบางพลับ อาเภอสองพี่น้อง
1.5 ปัญหา / อุปสรรค
ข้อมูล จากการติดตามของคณะติดตามหนี้สินค้างช าระระดับจังหวัด / ระดับอาเภอ และ
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล จาก 10 อาเภอ เป็นเหตุผลที่ทาให้การ
ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่มีสมาชิกมาขอสนับสนุนเงินประเภท
เงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้
1) สมาชิกสตรีในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ ในการเรียกประชุมประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมก็จะ
มาแต่คนซ้า ๆ เดิม ๆ สตรีวัยทางานไม่อยู่ในพื้นที่ มีแต่ผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน
2) สตรีในพื้นที่ ยังขาดความไว้ใจซึ่งกันและกัน จึงไม่อยากรวมกลุ่มกู้ยืมเงิน
3) คณะทางานมีภาระหน้าที่หลายอย่าง ทาให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถ
4) สมาชิกสตรีไม่มีวินัย ไม่มีสัจจะในการชาระหนี้
5) สตรีในพื้นที่รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
6) บางพื้นที่ยังมีหนี้สินค้างชาระในตาบล ทาให้ไม่สามารถยื่นโครงการขอกู้เงินได้
7) มีทุนชุมชนในพื้นที่หลายกองทุน ที่ปล่อยกู้ง่าย และมีขั้นตอนน้อยกว่า
8) เอกสารและขั้นตอนการขอกู้เงินเยอะกู้ยาก จึงไม่อยากกู้เงิน
9) เกิดสภาวะการขาดทุน ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงไม่มีเงินส่งกองทุน
10) กลุ่มอาชีพนาเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

