1. ชื่อความรู้ : การบริการจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ชือ่ เจ้าของความรู้ นางดาหวัน พวงมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สถานทีต่ ดิ ต่อ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
3. ส่วนนํา
ความเป็นมา ความสําคัญ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ เพื่อนําศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา อย่างเป็นระบบมาใช้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง
ในการจั ด สรรเงิ น กองทุ น ฯ ที่ เ ป็ น นโยบายของรั ฐ บาล มั ก จะเป็ น นโยบายที่ เ ร่ ง ด่ ว น เร่ ง รั ด การ
ดําเนินงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจมักจะตามมาที่หลัง จึงเกิดปัญหาระหว่างการดําเนินงานเป็นอย่างมาก
ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่จริงจัง อดทนและเข้มแข็งพอ ก็จะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไข ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงมีความต้องการที่จะทําให้กองทุนที่ได้รับจัดสรรมีการ
บริการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามนโยบายของ
รัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ เพื่อนําศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ มาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง
จังหวัดเพชรบุรีได้รับการอนุมัติเงินกองทุนเดิม ๗๐,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) จัดสรรเป็นเงินทุน
หมุนเวียน 56,000,000 บาท (ห้าสิบหกล้านบาท) ปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมไป 384 โครงการ เป็นเงินจํานวน
49,507,995 บาท
สมาชิ ก ที่ เ ป็ น ลู ก หนี้ สามารถชํ า ระคื น เงิ น 340 โครงการ เป็ น เงิ น จํ า นวน
31,658,798.14 บาท มีหนี้ค้างชําระ จํานวน 168 โครงการ เป็นเงิน 17,849,196.86 บาท
(ฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 12 เมษายน 2559 ให้ ค วบรวมกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี สํ า นั ก
เลขานุการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนตาม
กองทุนใหม่ จํานวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ประเภทเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน) และมีหนี้สิ้นค้างชําระเดิม จํานวน 168 โครงการ เป็นเงิน 17,849,196.86 บาท
(ฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดตัวชี้วัดในการชําระคืนลูกหนี้ค้าง
ชําระ อย่างน้อยร้อยละ 60 ของฐานข้อมูลลูกหนี้ 17,849,196.86 บาท
4. ส่วนขยาย

ในการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี มีวิธีการในการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดทําฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ด้วยโปรแกรม
Excel เพื่อให้รู้ถึง โครงการที่อนุมัติครั้งที่ เท่าไร เลขที่โครงการเลขที่ อะไร ชื่อโครงการอะไร อยู่
ที่ไหน ใครเป็นผู้กู้ (ทั้ง 5 ราย) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อประสาน กู้เงินไปจํานวน เท่าไร
เลขที่สัญญาเลขที่เท่าไร วันที่ที่ทําสัญญา วันที่ที่สิ้นสุดสัญญา กําหนดงวดชําระคืน กี่งวด เป็นเงิน
ต้น กี่บาทต่องวด ดอกเบี้ยกี่บาทต่องวด การชําระคืน เป็นเงินต้น กี่บาท ดอกเบี้ยกี่บาท กรณีที่
ผิดชําระคืนต้องชําระค่าปรับ กี่บาท คงเหลือเงินต้นกี่บาท กรณีที่ผิดชําระ คงเหลือเงินต้นเท่าไร
ดอกเบี้ยเท่าไร วัน เดือนที่ ปี ที่ชําระคืน
2. กรณีลูกหนี้ผิดสัญญา จากที่ได้จัดทําฐานข้อมูลของลูกหนี้ทําให้รู้ว่ามีลูกหนี้รายใดที่ผิด ดําเนินการ
ได้การดําเนินงานการติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ ไม่ได้ละเลยแต่อย่างใด ได้ติดตามลูกหนี้
ตั้งแต่ผิดสัญญา ได้ดําเนินการดังนี้

-2- ประสานทางโทรศัพท์โดยตรงกับสมาชิกผู้กู้ยืมเงิน จัดทําหนังสือแจ้งเตือนให้ชําระหนี้ จํานวน 3 ครั้ง
- มีการออกเยี่ย มบ้ า นสมาชิ กผู้ กู้ โดยคณะทํางานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรีจังหวั ด,ตําบล/
นักวิชาการที่รับผิดชอบ จังหวัด/อําเภอ และเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ติดตามการชําระหนี้ของ
สมาชิก ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนให้สมาชิกทราบ กําหนดให้สมาชิกจัดทําใบรับสภาพหนี้
กําหนดเงื่อนไขและวันที่ชําระคืนให้กับสมาชิกที่ผิดสัญญาทุกอําเภอ
- จัดส่งฐานข้อมูลทะเบียนคุมลูกหนี้ ให้กับ สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ ทุกอําเภอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ติดตามลูกหนี้
- จัดทําแผนปฏิบัติการติดตามลูกหนี้แจ้งให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจั งหวั ด และคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด ทราบ และออก
ติดตามลูกหนี้ตามแผนปฏิบัติการ พบปะลูกหนี้ สอบถามถึงปัญหาที่ผิดนัดชําระหนี้ ชี้แจ้งข้อ
กฎหมาย กรณีผิดนัดชําระหนี้ จัดทําใบรับสภาพหนี้อีกครั้ง กําหนดให้ลูกหนี้ชําระคืนเงินกู้ผิด
สัญญา ชําระคืนเงินกองทุนภายใน 6 เดือน กรณีที่ลูกหนี้ไม่มาตามแผนที่นัดหมาย ก็ส่งเรื่อง
ดําเนินการฟ้องตามกฎหมายต่อไป

5. บาทสรุป
ทําให้ลูกหนี้ชําระคืนเงินทั้งสิ้น จํานวน 368 โครงการ เป็นเงิน 38,092,558.07 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.94 จากเงินกู้ทั้งสิ้น 49,507,995.00 บาท
ปัจจุบัน มีลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น จํานวน 125 โครงการ เป็นเงิน 11,425,436.93 บาท
แยกเป็น ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบสัญญา จํานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 616,050.00 บาท
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 125 โครงการ เป็นเงิน 10,799,386.93 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.50 จากฐานข้อมูลลูกหนี้ 17,849,196.86 บาท (ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2560)
-------------------------------

