สรุปผลการดาเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การบริหารจัดการหนี้ ปี 2556–2559 , ปี 2560–2561
และหนี้ที่จะครบกาหนดสัญญาในปี 2562
ข้อมูล ณ 20 กันยายน 2562

สรุปผลหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปี 2556 - 2562)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จานวน 272 โครงการ เป็นเงิน 9,854,747.92 บาท ดังนี้
(1) หนี้ค้างชาระปี 2556-2558 จานวน 172 โครงการ เป็นเงิน 7,829,220.55 บาท
(2) หนี้ค้างชาระปี 2560-2561 จานวน 100 โครงการ เป็นเงิน 2,025,527.37 บาท
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หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รับชาระหนี้จานวนทั้งสิ้น 1,972,981.00 บาท ดังนี้

1. ชาระหนี้ปี 2556-2558
2. ชาระหนี้ปี 2560-2561

เป็นเงิน
60,509.00 บาท
เป็นเงิน 1,912,472.00 บาท

หนี้ที่ครบกาหนดชาระคืนตามสัญญา ปี พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562)
เงินต้น
11,809,829.00

เงินต้นรับคืน

ดอกเบี้ย

10,137,859.63

439,742.50

ดอกเบี้ยรับคืน

ร้อยละของหนี้
ครบกาหนดชาระ
393,884.50
88.82

หมายเหตุ : จังหวัดสุพรรณบุรีมีการบริหารจัดการ อยู่ลาดับที่ 4 ของประเทศ

การติดตามการบริหารสัญญา (หลักฐานในการติดตามหนี้)
จังหวัดสุพรรณบุรี มีการดาเนินการ ดังนี้
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 โดยจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม
เรียงลาดับตามงวดอนุมัติ มีงบหน้าสรุปแต่ละงวด พร้อมจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
- ชุดที่ 2 จัดเก็บที่สานักงานเลขานุการ อกส.อ.
- ชุดที่ 1 ส่งมอบให้กลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3) หลังจากที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติงบประมาณประเภท
เงิน ทุน หมุน เวีย น และส านั กงานเลขานุ การ อกส.จ.สุพรรณบุรี ดาเนินการโอนงบประมาณให้กลุ่ มอาชีพ
เรียบร้อยแล้ว จังหวัดกาหนดให้กลุ่มอาชีพดาเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามที่ขอรับงบประมาณ ภายใน 7
วัน พร้อมให้แจ้งพัฒนากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน พร้อมส่งภาพถ่ายวัสดุให้
จังหวัด

ปัญหา / อุปสรรค
1) ปัญหา
1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา / ประเภทองค์กร ยังไม่จัดส่งใบสมัครการเป็นสมาชิกให้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ SARA
2. คณะอนุกรรมการฯ (อกส.อ.) มีข้อจากัดในการพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ ประเภท
เงินหมุนเวียน เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินค้างชาระ จึงคัดกรองแต่กลุ่มอาชีพที่ทาจริง และมีศักยภาพในการคืนเงิน
3. ตาบลที่มีหนี้สินค้างชาระเป็นจานวนมาก คณะอนุกรรมการฯ (อกส.อ.) ให้พัฒนากร
ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบอาชีพ และหนี้สินอื่น ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้านฯ/กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ/
กข.คจ. เป็นต้น
4. เนื่องจากสมาชิกในบางพื้นที่ไม่ประสงค์ที่จะกูเ้ งิน
5. สมาชิกในกลุ่มไม่ชาระหนี้ทาให้เป็นภาระกับสมาชิกในกลุ่ม
6. ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงกาหนดตามงวดการชาระ เนื่องจากผลผลิตไม่ตรงกับ
งวดชาระ
2) ข้อเสนอแนะ
1. มอบหมายเจ้ า หนี้ พั ฒ นากรทุ ก คนจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ลู ก หนี้ ร ายตั ว เพื่ อ เป็ น การ
ตรวจสอบ ติดตามป้องกันปัญหาหนี้หมดอายุความ
2. มอบหมายเจ้าหน้าทีต่ ิดตามลูกหนี้ อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ลูกหนี้มาชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนด
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