แผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบญ
ั ชี ๒๕๖๒

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

คานา
แผนการลดมูลค่าหนี้ ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2562 จัดทาขึ้น
เพื่อกาหนดแนวทาง เงื่อนเวลา และวิธีการดาเนินงานบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งหนี้กองทุนใหม่
ที่จะเริ่มให้สมาชิกกู้ในปีบัญชี 2562 และหนี้ค้างชาระกองทุนเดิมตั้งแต่ปีบัญชี 2556 - 2559 รวมทั้งหนี้ค้างชาระ
กองทุนใหม่ปีบัญชี 2560 - 2561 อันเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตามบันทึ กข้อตกลงการประเมินผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562 ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยเนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์จัดทาแผน ที่มาและฐานอานาจ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้ การบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ ทั้งกองทุนเดิม
และกองทุนใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อกฎหมาย กรอบนโยบายและแนวทาง
จัดทาแผน ปี 2562 แผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกระบวนการกากับติดตาม
และประเมินผล
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจ าปี บั ญชี 2562 มี ปั จจั ยส าคั ญที่ ต้ องยึ ด เป็ นหลั กปฏิบั ติ ส ามประการ ได้ แก่ เรื่ องแรก
เป็ น เรื่ องอ านาจหน้ าที่ ในการด าเนิ น งานทั้ ง ที่ เกิ ดจากค าสั่ ง ข้ อ กฎหมาย หรื อหนั งสื อสั่ งการใดให้ องค์ ก ร
หรื อเจ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ ก็ ต้องปฏิบั ติ ให้ ครบถ้วน ประการที่ สองเรื่องอายุ ความในการด าเนิ นคดี กั บหนี้ ค้ างช าระ
ไม่ว่าเป็นหนี้ตามสัญญาหรือหนี้ตามกฎหมายต้องมีการรีบบริหารจัดการหนี้ค้างชาระนั้นอย่างเร่งรีบเป็นการด่วน
และประการสุ ด ท้ า ยเป็ น การรายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามล าดั บ
จนถึงกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเจ้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สารบัญ
 ความเป็นมา วัตถุประสงค์
 อานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1
2

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เป็นปัญหา/

อุปสรรคในการติดตามหนี้ค้างชาระของจังหวัด
 วัตถุประสงค์จัดทาแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระ ประจาปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
 ที่มาและอานาจบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การเป็นเจ้าหนี้)
 นิยามการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ
 มาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามสัญญาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
 ตารางแสดงมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระพร้อมข้อกฎหมาย
 ข้อมูลแสดงสถานการณ์หนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 แผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒
 รายงานฐานลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

3
5
5
6
7
10
16
19
27

ความเป็ นมา
รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีม ติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ให้ โอนย้ ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็ นชอบเมื่ อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบั งคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์
(1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุน
เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
(2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแล
และแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการ
เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม
(3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นา
การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
(4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร
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อานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
3. กาหนดข้อบั งคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน
สิ ทธิประโยชน์ หรื อสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรกองทุนให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
4. กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5. แต่งตั้งผู้อานวยการ
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอก
ที่เป็ นปัญหา/อุปสรรคในการติดตามหนีค้ ้ างชาระของจังหวัด
ปัจจัยภายใน (ผู้กู้)
1. สมาชิกย้ายที่อยู่ ออกนอกพื้นที่ ติดตามยาก สมาชิกบางคนเสียชีวิต
2. สมาชิกรวมตัวเฉพาะกิจ ไม่มั่นคง
3. สมาชิกไม่เข้าใจในแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียน/เอกสารโครงการ
4. ผู้กู้มีหนี้สินหลายทาง ทั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ฯ โครงการ กข.คจ. ธนาคาร ธ.ก.ส. สหกรณ์ฯ
เป็นต้น
5. ไม่นาเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ตามวัตถุประสงค์
6. ประสบปัญหาขาดทุน ทาให้ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินมาส่งใช้คืน
7. รายรับของผู้กู้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลให้เกิดเป็นภาระหนี้สิน
8. ไม่มีความเข้าใจในการชาระหนี้ และขั้นตอนการชาระเงินกู้มีความยุ่งยาก ไม่สะดวกในการชาระเงิน
9. ขาดความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ปัจจัยภายนอก (ผู้กู้)
1. ความไม่ต่อเนื่องชัดเจนของนโยบายรัฐบาล
2. ขาดตลาดในการขายสินค้า
3. สภาพเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น/ต้นทุนทางการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
4. เป็นหนี้ค้างชาระ ที่เกิดจากการถูกคนอื่นฉ้อโกง/ยักยอกไป ส่งผลให้ต้องดาเนินการทางกฎหมาย
5. รอบระยะเวลาในการคืนเงินกู้สั้นเกินไป
ปัจจัยภายในของจังหวัด
1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ มีงานในความรับผิดชอบหลายงาน ส่งผลต่อการทางานที่มีภาระหนัก
มากเกินไป
2. พนักงานกองทุนของจังหวัดเป็นคนใหม่ และขาดประสบการณ์ในการทางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การติดตามหนี้ค้างชาระยังไม่เป็นระบบ
4. การย้าย/เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
5. เจ้าหน้าที่ ยังไม่ใช้ระบบ SARA ในการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ ซึ่งบางจังหวัดเจ้าหน้าที่ยังไม่เคย
เข้าระบบ SARA
6. เอกสารในการติดตามทวงหนี้จากจังหวัดยังไม่ได้ออกให้อาเภอเพื่อดาเนินการติดตามทวงหนี้
7. เจ้าหน้าที่จังหวัดไม่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดาเนินการทางด้านกฎหมาย ไม่สามารถ
ให้คาปรึกษากับอาเภอหรือตาบลได้อย่างแท้จริงในการดาเนินการ
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ปัจจัยภายนอกของจังหวัด
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็น งานที่พึ่งเริ่มต้นจากการควบรวม การทางานยังไม่เข้าที่เข้าทาง
มีทั้งงานที่ต้องสะสางจากเดิม และมีงานที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
2. การปรับเปลี่ยนกลไกในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทาให้ระดับตาบลไม่มีการติดตาม
หนี้ค้างชาระเหมือนเดิม เนื่องจาก บทบาทหน้าที่เปลี่ยนไป ประกอบกับเป็นการทวงหนี้ ระดับตาบลไม่ต้องการ
ดาเนินการอยู่แล้ว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจึงไม่ประสงค์จะทาเพราะเวลาไปทวงมักจะโดยผู้กู้ต่อว่าอย่างรุนแรง
จึงไม่ประสงค์จะทาต่อไป
3. ความเข้าใจในการดาเนินงานทางกฎหมายของจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ยังมีอยู่น้อยมาก
4. ไม่มีการชี้แจงให้ทราบถึงผลการไม่ชาระหนี้ของลูกหนี้จะต้องดาเนินการทางกฎหมายอย่างไรบ้าง
5. ความไม่ชัดเจนในแนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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วัตถุประสงค์ จัดทาแผนการลดมูลค่ าหนีค้ ้ างชาระ
ประจาปี บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
1. เพื่อลดมูลค่าหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระของสัญญากู้เงิน
ตั้งแต่ปีบัญชี 2556, 2557, 2558 และ 2559 ให้มีมูลค่าหนี้ลดลงตามลาดับ
2. เพื่อลดมูลค่าหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการเร่งรัด ติดตาม และบริหารจัดการหนี้
ค้างชาระของสัญญากู้เงินตั้งแต่ปีบัญชี 2560 กับปี 2561 ให้มีมูลค่าหนี้ลดลงหรือไม่มีมูลค่าของหนี้
ค้างชาระ
3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญากู้เงินตั้งแต่ปีบัญชี 2562

ที่มาและอานาจบริหารจัดการหนีก้ องทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(การเป็ นเจ้ าหนี)้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดิมอยู่ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2555 โดยมี ส านั กเลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี ก ากั บดู แล ต่ อมาในช่ ว งกลางปี 2555
สานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555
มอบให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ หลังจากนั้น
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ดาเนินการภายใต้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมี อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
และเริ่มตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา
ภายหลั งมี พระราชบั ญญัติ การบริ ห ารทุ นหมุนเวี ยน พ.ศ. 2558 มี ผลใช้บั งคั บเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
ต้องรับโอนภาระหนี้สินของกองทุนเดิมมาบริหารจัดการในกองทุนใหม่ จนตราบถึงทุกวันนี้
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นิยามการบริหารจัดการหนีค้ ้ างชาระ
“การบริหารจัดการหนี้ ” หมายความว่า การทาให้สมาชิกลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชาระตามสัญญา
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ทาการชาระหนี้ รับสภาพหนี้ หรือดาเนินคดีกับหนี้ที่ค้างชาระนั้น
“หนี้ค้างชาระ” หมายความว่า หนี้ที่ถึงกาหนดแล้วสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉยไม่ชาระหนี้ หรือชาระหนี้
ไม่ครบจานวนตามสัญญา
“กองทุนเดิ ม” หมายความว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้การกากับดูแลของส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่งภายหลังได้ควบรวมมาอยู่ภายใต้
กองทุนใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
“หนี้ตามสัญญา” หมายความว่า หนี้ตามสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“หนี้ตามกฎหมาย” หมายความว่า หนี้เกิดจากการกระทาโดยมิชอบเป็นการกระทาผิดกฎหมาย
ซึ่งเกิดขึ้นและทาความเสียหายให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น หนี้เกิดจากการกระทายักยอกเงินกองทุน
เป็นต้น
“หนี้กองทุนเดิม” หมายความว่า หนี้ตามสัญญากู้เงินของสมาชิกที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556 - 2559
โดยปัจจุบันเป็นหนี้ค้างชาระทั้งหมด และทั้งนี้หมายรวมถึงหนี้ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนมีการควบรวมกองทุนด้วย
“หนี้กองทุนใหม่” หมายความว่า หนี้ตามสัญญากู้เงินของสมาชิกตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งเป็นหนี้ค้างชาระและหนี้ตามสัญญายังไม่ครบกาหนดชาระ
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มาตรการลดมูลค่ าหนีค้ ้ างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามสั ญญาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
1. ให้ตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556aทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดและทุกเขตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หากพบว่ามีหนี้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ใด ให้รายงานตามลาดับจนถึงกรมการพัฒนาชุมชน
แล้วติดตามให้ลูกหนี้ค้างชาระ หรือรับสภาพหนี้แล้วแต่กรณี หากมีลูกหนี้รายใดในกลุ่มเพิกเฉย ให้ส่งเรื่อง
ให้ พ นั ก งานอั ย การด าเนิ น คดี กั บ ลู ก หนี้ ทั้ ง หมด แล้ ว รายงานให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนทราบเป็ นการด่ ว น
พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน
2. ในกรณีหนี้ ค้างช าระตามสั ญญาปี 2556 ได้มีการบริหารจัดการหนี้ โดยให้ มีการชาระหนี้บางส่ วน
หรือการรับสภาพหนี้แล้ว ให้ติดตามการชาระหนี้ตามข้อตกลง หากลูกหนี้เพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ดาเนินคดีกับลูกหนี้ทั้งหมด แล้ วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเป็นการด่วน พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน
3. ในกรณีหนี้ ค้างช าระตามสั ญญาปี 2556 เหลื อลูกหนี้ตามสั ญญาไม่ครบเพราะเหตุลู กหนี้ บางราย
ถึงแก่กรรม หรือลูกหนี้บางรายหนี และลูกหนี้ที่เหลือเพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีกับลูกหนี้
ที่เหลือ แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเป็นการด่วน พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าว
ในคราวเดียวกัน
4. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังที่กลุ่มได้รับเงินไปแล้ ว
ไม่ดาเนินการตามโครงการแต่นาเงินไปแบ่งกัน และมีลูกหนี้บางรายตามสัญญาได้ขอชาระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย
ตามสั ญญา ดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด และเบี้ ย ปรั บ (ถ้ า มี ) ในส่ ว นลู กหนี้ ที่ ตนต้ องรั บ ผิ ด ชอบจนครบถ้ ว น ให้ เสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
เพื่อมีมติปลดหนี้กับลูกหนี้รายนั้น ส่วนหนี้ค้างชาระที่เหลือภายหลังหักในส่วนที่ปลดหนี้แล้วให้ติดตามกับลูกหนี้
ที่เหลือ หากมีการเพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีกับลูกหนี้ที่เหลือ แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน
ทราบเป็นการด่วน พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน
5. ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 สัญญาฉบับต้นฉบับหาไม่พบ ให้แจ้ง คู่สัญญาติดตามค้นหา
หากไม่พบให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน แล้วนาหลักฐานการแจ้งความประกอบกับสาเนาสัญญาที่คู่สัญญา
ลงนามรับรอง เป็ นหลั กฐานเพื่อติดตามหนี้ค้างชาระ และหากลูกหนี้เพิกเฉย ให้ ส่ งเรื่องให้ พนักงานอัยการ
ดาเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดงั กล่าวในคราวเดียวกัน
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6. ในกรณี ห นี้ ค้ างช าระตามสั ญ ญา ปี 2556 หากปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ าสั ญ ญาฉบั บ จริ ง ถู กท าลาย
หรื อถู กซ่ อนเร้ น ให้ พั ฒนาการจั งหวัดหรือเลขานุการคณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดดังกล่าว
แล้วนาหลักฐานการร้องทุกข์ประกอบกับสาเนาสัญญาที่ผู้ร้องทุกข์ลงนามรับรองสาเนา เป็นหลักฐานเพื่อติดตาม
หนี้ ค้ า งช าระกั บ ลู ก หนี้ และหากมี ก ารเพิ ก เฉยให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การด าเนิ น คดี แล้ ว รายงาน
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน
7. ในกรณีหนี้ ค้างชาระตามสั ญญา ปี 2556 หากไม่ พบทั้งสั ญญาฉบับจริง และฉบับสาเนา ให้ สื บค้น
จากระบบการโอนเงินและรายชื่อลูกหนี้ที่ปรากฏในระบบ ประกอบกับบันทึกถ้อยคาของคู่สัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นหนี้ของกลุ่มในขณะนั้นยืนยัน แล้วแจ้งให้ลูกหนี้รับสภาพหนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานติดตามหนี้ค้างชาระนั้น
หากลูกหนี้รายใดเพิกเฉยให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน
8. ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 มีการรับสภาพหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้
ไม่รวมถึงการทาสัญญาประนีประนอมในชั้นศาล หากจานวนหนี้ที่ค้างชาระที่ลูกหนี้ต้องการผ่อนชาระคืนกองทุน
เป็ นจ านวนมากเป็นภาระเกินกาลั ง ลู กหนี้ ที่จะสามารถผ่อนให้ หมดได้ภายในระยะเวลาสองปี ให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
และที่ประชุมพิจารณาแล้ว อาจมีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนการชาระหนี้เกินกว่าสองปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสี่ปี
โดยตลอดระยะเวลาการผ่ อนช าระหนี้ ของลู กหนี้ ต้ อ งจ่ ายดอกเบี้ ยในอั ต ราผิ ดนั ดร้ อยละ 7.5 บาทต่ อ ปี
ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ หรืออาจมีมติให้หยุดการชาระหนี้เงินต้นแต่ให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย หรืออาจมีมติ
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้ไปไกล่เกลี่ยทาสัญญาประนีประนอมในชั้นศาลแล้วแต่จะเลือก
9. ให้ ดาเนิ น การตามมาตรการลดมูล ค่าหนี้ ตามสั ญญาปี 2556 ตามข้ อ 1 - 8 ให้ แล้ ว เสร็ จภายใน
เดือนมีนาคม 2562
ส่วนหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2557 - 2559 ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับการดาเนินการหนี้ค้างชาระ
ตามสั ญญาปี 2556 โดยให้ ทยอยด าเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในเดื อนมิถุนายน 2562 โดยให้ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดและสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
เป็นหน่วยงานดาเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญาปี 2556 - 2559
แล้วรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้ กรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และให้สานักงาน
กองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี รวบรวมผลการด าเนิ นงานดั งกล่ าวน าเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ห าร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวาระสืบเนื่องและที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนให้รับทราบตามลาดับต่อไป
10. กรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2560 - 2561 ให้ติดตามว่าได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่เสนอ
หรือไม่ อย่างไร หากไม่การดาเนินงานตามโครงการให้เรียกเงินต้นคืนทันที พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 บาทต่อปี
นับแต่วันที่รั บเงินตามโครงการไป หากลู กหนี้ เพิกเฉยให้ ส่ งเรื่องให้ พนักงานอัยการดาเนินคดี แล้ วรายงาน
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน
/11. กรณีหนี้ค้าง...
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11. กรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2560 - 2561 ให้ติดตามลูกหนี้ทุกคนตามโครงการให้ชาระหนี้
โดยให้ อ อกเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ น หากเพิ ก เฉยให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การด าเนิ น คดี แล้ ว รายงา น
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน
12. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานดาเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามสัญญาปี 2560 - 2561 แล้วรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน และให้สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวบรวมผลการดาเนินงานดังกล่าวนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวาระสืบเนื่องและที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนให้รับทราบ
ตามลาดับต่อไป
13. กรณี มี การทุ จ ริ ต หรื อมี ก ารกระท าโดยมิ ช อบกั บเงิ น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ไ ม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ
ให้ พัฒนาการจั งหวัด หรื อเลขานุ การคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับวันที่รู้เ รื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทาความผิด
พร้อมทั้งเรียกเงินตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดร้อยละ 7.5
บาทต่อปี นั บแต่ วัน ที่ผู้ กระทาความผิ ดเอาเงิ นไป แล้ วรายงานให้ กรมการพัฒ นาชุ มชนทราบเป็นการด่ว น
และกรณีผู้กระทาความผิดขอรับสภาพหนี้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้งดการร้องทุกข์ภายในอายุความ
สามเดือนดังกล่าวโดยเด็ดขาด
14. ให้สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ช่วยเหลือส่งเสริมสนั บสนุนให้ลูกหนี้
ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีเจตนาชาระหนี้ ได้พัฒนาศักยภาพในการชาระหนี้เพื่อลดมูลค่าหนี้
ค้างชาระด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกอบอาชีพเดิมของลูกหนี้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
การเสริมสร้างความรู้ให้ลูกหนี้มีรายได้เสริมนอกเหนืออาชีพประจาของลูกหนี้ การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้นที่ให้มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับลูกหนี้ เป็นต้น โดยอาจจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
เพื่อให้ลูกหนี้มีความสามารถชาระหนี้เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี
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ตารางแสดงมาตรการลดมูลค่ าหนีค้ ้ างชาระพร้ อมข้ อกฎหมาย
ตามสั ญญาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ที่
มาตรการ
1 ให้ ต รวจสอบและติ ด ตามหนี้ ค้ า งช าระตามสั ญ ญาปี 2556
ทุ ก อ าเภอในพื้ น ที่ จั ง หวั ด และทุ ก เขตในพื้ น ที่ กรุ ง เทพมหานคร
หากพบว่ า มี ห นี้ ต ามสั ญ ญาดั ง กล่ า วอยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ ด ให้ ร ายงาน
ตามลาดับจนถึงกรมการพัฒนาชุมชน แล้วติดตามให้ลูกหนี้ค้างชาระ
หรือรับสภาพหนี้ แล้วแต่กรณี หากมีลู กหนี้รายใดในกลุ่มเพิกเฉย
ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การด าเนิ น คดี กั บลู ก หนี้ ทั้ ง หมด
แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเป็นการด่วน พร้อมทั้ง
เบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
หนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556
ถ้าในสั ญญากาหนดผ่ อนช าระหนี้
เป็นงวด ๆ สัญญานั้นหากมีการผิดนัด
จะเริ่ มทยอยขาดอายุ ความ ตาม
มาตรา 193/33 (2) ป.แพ่ง. และ
การที่ สั ญ ญาก าหนดให้ ลู ก หนี้
แต่ ล ะคนรั บ ผิ ด แบบลู ก หนี้ ร่ ว ม
เจ้ าหนี้ จึ งฟ้ องได้ ทุ กคนหรื อเลื อก
ฟ้องคนใดคนหนึ่งให้รับผิดชอบหนี้
ทั้งหมดก็ได้ ตามมาตรา 291 ป.แพ่ง.
ในกรณี มี ก ารเพิ ก เฉยเมื่ อ สั ญ ญา
ใกล้ ขาดอายุ ความจึ งต้ องรี บฟ้ อง
ทั้งหมด เนื่องจากการรับสภาพหนี้
เพียงบางราย เมื่อหนี้ขาดอายุความ
แล้ว ลูกหนี้ที่รับสภาพหนี้เท่านั้นที่
จะต้องรับผิด ส่วนลูกหนี้ที่เพิกเฉย
สามารถอ้างเหตุคดีขาดอายุความ
ขึ้ นอ้ างต่ อสู้ ได้ จึ งมี ความจ าเป็ น
ต้องฟ้องลูกหนี้ทั้งหมด

ที่
มาตรการ
2 ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 ได้มีการบริหารจัดการหนี้
โดยให้มีการชาระหนี้บางส่วน หรือการรับสภาพหนี้แล้ว ให้ติดตามการ
ชาระหนี้ตามข้อตกลง หากลูกหนี้เพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ดาเนินคดีกับลูกหนี้ทั้งหมด แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
เป็นการด่วน พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราว
เดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
กรณีมีการชาระหนี้บางส่วนหรือรับ
สภาพหนี้ทาให้อายุความสะดุดหยุด
ลง ตามมาตรา193/14 (1) แต่
ต้องดาเนินการหากลูกหนี้เพิกเฉยใน
ข้ อตกลงตามหนั งสื อรั บ สภาพหนี้
ต้องฟ้องลูกหนี้ทันที
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ที่
มาตรการ
3 ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 เหลือลูกหนี้ตามสัญญา
ไม่ครบเพราะเหตุลูกหนี้บางรายถึงแก่กรรม หรือลูกหนี้บางรายหนี
และลูกหนี้ที่เหลือเพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดี
กั บ ลู ก หนี้ ที่ เ หลื อ แล้ ว รายงานให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนทราบ
เป็ น การด่ ว น พร้ อ มทั้ ง เบิ ก ค่ าใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น คดี ดั ง กล่ า ว
ในคราวเดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
การที่ สั ญญากาหนดให้ ลู กหนี้แต่
ละ คน รั บ ผิ ดแ บบ ลู กห นี้ ร่ ว ม
เจ้าหนี้จึงฟ้องได้ทุกคนหรือเลื อก
ฟ้องคนใดคนหนึ่งให้รับผิดชอบหนี้
ทั้ ง หมดก็ ไ ด้ ตามมาตรา 291
ป.แพ่ง ซึ่งในบรรดาลูกหนี้ร่วม
ด้วยกันมีสิทธิ์ไปฟ้องไล่เบี้ยกันเอง
เป็นเรื่องระหว่างลูกหนี้ ดังนั้นการ
ที่ ลู ก หนี้ ถึ ง แก่ ก รรม หรื อ ลู ก หนี้
บางรายหนีจึงเป็นเรื่องที่ลูกหนี้ที่
เหลือต้องรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้
ร่วมตามกฎหมาย

ที่
มาตรการ
4 ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ภายหลังที่กลุ่มได้รับเงินไปแล้ว ไม่ดาเนินการตามโครงการแต่นา
เงินไปแบ่งกัน และมีลูกหนี้บางรายตามสัญญาได้ขอชาระหนี้เงินต้น
ดอกเบี้ ยตามสั ญญา ดอกเบี้ยผิดนั ด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ในส่วน
ลูกหนี้ ที่ตนต้องรั บผิ ดชอบจนครบถ้ วน ให้ เสนอเรื่องดังกล่ าวต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติปลดหนี้กับลูกหนี้รายนั้น
ส่วนหนี้ค้างชาระที่เหลือภายหลังหักในส่วนที่ปลดหนี้แล้วให้ติดตาม
กับลูกหนี้ที่เหลือ หากมีการเพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการ
ดาเนิ นคดีกับลู กหนี้ ที่เหลือ แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน
ทราบเป็นการด่วน พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าว
ในคราวเดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
การปลดหนี้ให้กับลู กหนี้บางราย
ที่ ตั้ ง ใจจะช าระหนี้ ค้ า งช าระ
ในส่ ว นของตนให้ ห มดครบถ้ ว น
ตามสัญญาเป็นข้อกฎหมายที่เปิ ด
โอกาสให้เจ้าหนี้สามารถปลดหนี้
ให้กับลูกหนี้รายนั้นได้ ตามมาตรา
293 ป.แพ่ง ส่วนการดาเนินคดี
กับลูกหนี้ที่เหลือที่เพิกเฉย เป็นไป
ตามมาตรา 291 ป.แพ่ง ผลที่ได้
จากการด าเนิ น การจะท าให้ ห นี้
ค้ า งช าระลดลงตามส่ ว นที่ ได้ รั บ
ชาระ
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ที่
มาตรการ
5 ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 สัญญาฉบับต้นฉบับหา
ไม่ พ บ ให้ แ จ้ ง คู่ สั ญ ญาติ ด ตามค้ น หา หากไม่ พ บให้ แ จ้ ง ความ
ต่ อ พนั กงานสอบสวน แล้ ว น าหลั กฐานการแจ้ ง ความประกอบ
กับสาเนาสัญญาที่คู่สัญญาลงนามรับรอง เป็นหลักฐานเพื่อติดตาม
หนี้ค้างชาระ และหากลูกหนี้เพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการ
ดาเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมทั้งเบิก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
กรณี ไม่ ส ามารถได้ พ ยานเอกสาร
ฉบั บ จริ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 93
ประกอบมาตรา 941ป.วิ แพ่ ง
ให้รับฟังจากสาเนาของเอกสารได้

ที่
มาตรการ
6 ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญา ปี 2556 หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าสัญญาฉบับจริงถูกทาลาย หรือถูกซ่อนเร้น ให้พัฒนาการจังหวัด
หรือเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุ ง เทพมหานครแล้ ว แต่ ก รณี ด าเนิ น การร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งาน
สอบสวนเพื่ อ ด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ดั ง กล่ า ว แล้ ว น า
หลักฐานการร้องทุกข์ประกอบกับสาเนาสัญญาที่ผู้ร้องทุกข์ลงนาม
รั บ รองส าเนา เป็ น หลั ก ฐานเพื่ อ ติ ดตามหนี้ ค้ างช าระกั บลู ก หนี้
และหากมี ก ารเพิ ก เฉยให้ ส่ งเรื่ อ งให้ พ นั กงานอั ยการด าเนิ น คดี
แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมทั้ง เบิกค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
กรณีสัญญาจริงถูกทาลายหรือซ่อน
เร้นเป็นการกระทาความผิดอาญา
มาตรา 188 ต้ องมีการร้ องทุ กข์
แล้ ว ใช้ เอกสารส าเนาด าเนิ นการ
ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา
94 ป.วิ. แพ่ง

ที่
มาตรการ
7 ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญา ปี 2556 หากไม่พบทั้งสัญญาฉบับ
จริ งและฉบั บ ส าเนา ให้ สื บค้นจากระบบการโอนเงิ นและรายชื่ อ
ลูกหนี้ที่ปรากฏในระบบ ประกอบกับบันทึกถ้อยคาของคู่สัญญาหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้ของกลุ่มในขณะนั้นยืนยัน แล้วแจ้งให้
ลูกหนี้รับสภาพหนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานติดตามหนี้ค้างชาระนั้น หาก
ลูกหนี้รายใดเพิกเฉยให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดี แล้ว
รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
หลักฐานการกู้ยืมเงินกว่าสองพัน
บาทขึ้นไปหากไม่มีการลงนามของ
ผู้ กู้ เ ป็ น ส าคั ญ ไม่ อ าจฟ้ อ งคดี ไ ด้
ตามมาตรา 653 ป.แพ่ง

13
ที่
มาตรการ
8 ในกรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 มีการรับสภาพหนี้หรือ
ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ห รื อ ประนอมหนี้ ไม่ ร วมถึ ง การท าสั ญ ญา
ประนี ป ระนอมในชั้ น ศาล หากจ านวนหนี้ ที่ ค้ า งช าระที่ ลู ก หนี้
ต้องการผ่อนชาระคืนกองทุนเป็นจานวนมากเป็นภาระเกินกาลัง
ลูกหนี้ที่จะสามารถผ่อนให้หมดได้ภายในระยะเวลาสองปี ให้เสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดั บ จั งหวั ดหรื อกรุ งเทพมหานครแล้ ว แต่ กรณี และที่ ป ระชุ ม
พิจารณาแล้ว อาจมีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนการชาระหนี้เกินกว่า
สองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสี่ปี โดยตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้
ของลูกหนี้ต้ องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปี
ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ หรืออาจมีมติให้หยุดการชาระ
หนี้ เ งิ น ต้ น แต่ ใ ห้ ผ่ อ นเฉพาะดอกเบี้ ย หรื อ อาจมี ม ติ ส่ ง เรื่ อ ง
ให้พนักงานอัยการดาเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้ไปไกล่เกลี่ยทาสัญญา
ประนีประนอมในชั้นศาลแล้วแต่จะเลือก

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
การผ่อนชาระหนี้ค้างชาระให้แล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลาสองปีเป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่
1/2560 วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์
2560 ครั้งนี้หากจะขยายเป็นสี่ ปี
ต้องเป็นไปตามมติเช่นกัน
ส่ ว นการผ่ อนเฉพาะดอกเบี้ ยเป็ น
มาตรการหนึ่งตามมติที่ประชุม
ส่ ว นการประนี ป ระนอมชั้ น ศาล
เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ต ก ล ง แ ล ะ ศ า ล
เห็ น สมควร ซึ่ ง บางคดี อ าจอยู่ ใ น
เงื่อนเวลาสองปี บางคดีก็อาจเกิน
สองปี
ส่ ว นดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด อั ต ราร้ อ ยละ
7.5 บาทต่อปี เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรา 224 ป.แพ่ง

ที่
มาตรการ
9 ให้ ด าเนิ น การตามมาตรการลดมู ล ค่ า หนี้ ต ามสั ญ ญาปี 2556
ตามข้อ 1 - 8 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 ส่วนหนี้ค้าง
ชาระตามสัญญาปี 2557 - 2559 ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับ
การด าเนิ นการหนี้ ค้ างช าระตามสั ญญาปี 2556 โดยให้ ทยอย
ด าเนิ นก ารให้ แ ล้ ว เสร็ จภ ายใ นเดื อน มิ ถุ นาย น 256 2
โดยให้ ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจั งหวั ดและส านั กงานเลขานุ การ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี
กรุ ง เทพมหานครเป็ น หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามมาตรการลด
มู ล ค่ า หนี้ ค้ า งช าระกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต ามสั ญ ญาปี
2556 - 2559 แล้ วรายงานผลการดาเนินการดังกล่ าวให้กรม
การพัฒนาชุมชนทราบอย่ างต่อเนื่ องทุกเดือน และให้ ส านักงาน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร วบรวมผลการด าเนิ นงานดั ง กล่ า ว
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
การดาเนินงานและการรายงานเป็น
บทบาทหน้าที่ตามสายบังคับบัญชา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 และการ
รายงานต ามบทบาทหน้ าที่ ที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
พั ฒ นาบทบาทสตรี เ รื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น
พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด
และกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2559
และที่ 4/2559

14
ที่
มาตรการ
10 กรณี ห นี้ ค้ างช าระตามสั ญญาปี 2560 - 2561 ให้ ติ ดตามว่ า
ได้มีการดาเนิ นงานตามโครงการที่เสนอหรือไม่ อย่างไร หากไม่
การดาเนินงานตามโครงการให้เรียกเงินต้นคืนทันที พร้อมดอกเบี้ย
ร้ อ ยละ 7.5 บาทต่ อ ปี นั บ แต่ วั น ที่ รั บ เงิ น ตามโครงการไป
หากลู ก หนี้ เ พิ ก เฉยให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การด าเนิ น คดี
แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
ก า ร เ รี ย ก เ งิ น คื น เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข
เกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น ประเภท
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและประเภท
เงิ น อุ ด หนุ น ของกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559

ที่
มาตรการ
11 กรณีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2560 - 2561 ให้ติดตามลูกหนี้
ทุกคนตามโครงการให้ชาระหนี้ โดยให้ออกเป็นหนังสือแจ้งเตือน
หากเพิกเฉยให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดี แล้วรายงานให้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ดังกล่าวในคราวเดียวกัน

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
เนื่องจากเป็นลู กหนี้ค้างช าระของ
กองทุ นใหม่ การฟ้องดาเนินคดีจึง
ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งพยานเอกสาร
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ยกเว้ น สั ญ ญาที่
กรอกข้ อความไม่ ครบ ดั งนั้ นด้ ว ย
กระบวนการทางกฎหมายจึ งต้ อง
ด าเนิ น การฟ้ อ งศาล ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรา.204 มาตรา.213
ป. แพ่ง มาตรา 55 ป. วิแพ่ง และ
มาตรา.14 (3) พ.ร.บ.อัยการ

ที่
มาตรการ
12 ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด และส านั ก งานเลขานุ ก าร
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี
กรุ ง เทพมหานครเป็ น หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามมาตรการลด
มู ล ค่ า หนี้ ค้ า งช าระกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต ามสั ญ ญาปี
2560 - 2561 แล้วรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้กรม
การพัฒนาชุมชนทราบอย่ างต่อเนื่ องทุกเดือน และให้ ส านักงาน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร วบรวมผลการด าเนิ นงานดั ง กล่ า ว
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในวาระสื บเนื่ องและที่ป ระชุมกรมการพัฒนาชุมชนให้ รั บ ทราบ
ตามลาดับต่อไป

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
เป็นบทบาทหน้าที่ตามสายบั งคั บ
บัญชาตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 และการ
รายงานตามหน้ าที่ที่ กาหนดไว้ ใน
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ที่ 2/2559 และที่ 4/2559

15
ที่
มาตรการ
13 กรณีมีการทุจริตหรือมีการกระทาโดยมิชอบกับเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พัฒนาการจังหวัด หรือเลขานุการ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี
กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภาย
ในสามเดือนนับวันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทาความผิด พร้อม
ทั้ ง เ รี ย ก เ งิ น ต า ม ที่ ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ไ ด้ รั บ
ความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปี
นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด เอาเงิ น ไป แล้ ว รายงานให้ ก รม
การพั ฒนาชุมชนทราบเป็ นการด่ว น และกรณีผู้ กระท าความผิ ด
ขอรับสภาพหนี้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้งดการร้องทุกข์
ภายในอายุความสามเดือนดังกล่าวโดยเด็ดขาด

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
กรณี ทุ จ ริ ต หรื อ มี ก ารกระท าโดย
มิช อบ เช่ น ความผิ ดฐานยั กยอก
หรือความผิ ดฐานฉ้อโกง ต้องร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน
อายุ ค วามสามเดื อ น และไม่ ว่ า
ผู้ กระทาความผิ ดจะรับสภาพหนี้
หรื อให้ ค ามั่นสั ญญาใด ๆ ไม่เป็ น
เหตุให้งดการร้องทุกข์โดยเด็ดขาด
ตามมาตรา 96 ป.อาญา

ที่
มาตรการ
14 ให้ ส านั กงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีร่ว มกับส านักงานพัฒนา
ชุมชนจั งหวัดหรือสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ช่วยเหลือส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ลู ก หนี้ ค้ า งช าระของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ที่มีเจตนาชาระหนี้ ได้พัฒนาศักยภาพในการชาระหนี้เพื่อลดมูลค่า
หนี้ ค้ างช าระด้ ว ยวิ ธี การต่ าง ๆ เช่ น การเสริ ม สร้ างความรู้ ด้ า น
การประกอบอาชี พ เดิ มของลู ก หนี้ ใ ห้ มี ผ ลสั มฤทธิ์ สู ง ขึ้ น
การเสริมสร้างความรู้ให้ลูกหนี้มีรายได้เสริมนอกเหนืออาชีพประจา
ของลูกหนี้ การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีการสร้าง
งานสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ลู ก หนี้ เป็ น ต้ น โดยอาจจ้ า งผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเพื่อให้ลูกหนี้มีความสามารถ
ชาระหนี้เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี

เหตุผล/ข้อกฎหมาย
เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ค รั้ ง ที่
10/2561 วั น ที่ 19 ธั น วาคม
2561
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ข้ อมูลแสดงสถานการณ์ หนีค้ ้ างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
หมวด 1 หนี้ค้างชาระตามสัญญา
1. ข้อมูลหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กองทุนเดิม)
ที่
1
2
3
4

หนี้ค้างชาระ ปี
2556
2557
2558
2559
รวม

โครงการ
10,821
5,843
3,733
5,277
25,674

จานวนเงิน (บาท)
725,739,112.32
352,413,850.04
160,946,037.31
184,479,943.77
1,423,578,943.44

หมายเหตุ

2. ข้อมูลหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กองทุนใหม่)
ตามสัญญาปี 2560 -2561 เป็นเงินรวมทั้งสิน้ จานวน 199,297,422.04 บาท
3. ข้อมูลหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556 (เรียงตามจังหวัดที่มากไปน้อย)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
สมุทรปราการ
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สุราษฏร์ธานี
นราธิวาส
สงขลา
ยะลา
สตูล
บึงกาฬ
ระนอง
สมุทรสาคร
พังงา
อุดรธานี
จันทบุรี
กระบี่
อุทัยธานี
ตรัง
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
สมุทรสงคราม

โครงการ
410
187
627
414
289
425
272
653
614
194
174
225
578
156
158
31
150
146
160
170

จานวนเงิน (บาท)
56,987,935.60
54,629,628.00
49,362,139.08
46,293,945.10
39,573,065.60
35,162,799.09
33,665,055.19
27,407,072.29
24,557,804.50
22,902,960.21
21,702,468.00
20,932,637.00
19,315,844.49
19,061,834.88
19,037,682.33
18,527,638.00
14,421,795.76
14,602,670.91
13,545,459.63
12,280,678.68

หมายเหตุ

17
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

จังหวัด
นครสวรรค์
พัทลุง
นครนายก
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
สกลนคร
สิงห์บุรี
นครราชสีมา
สระบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ลพบุรี
สุรินทร์
นนทบุรี
กาญจนบุรี
พิจิตร
ตราด
ภูเก็ต
ศรีสะเกษ
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก
ปทุมธานี
อานาจเจริญ
ลาปาง
เลย
อ่างทอง
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
อุบลราชธานี
ระยอง
ยโสธร
ชัยนาท
หนองคาย
กรุงเทพมหานคร
นครพนม
สุพรรณบุรี

โครงการ
159
134
213
328
139
208
99
1,411
90
76
80
70
274
75
83
71
111
67
186
89
150
66
93
131
127
72
106
136
73
95
47
110
81
105
36
40
51

จานวนเงิน (บาท)
11,734,993.75
10,787,892.47
9,874,264.80
9,730,913.58
9,148,132.00
9,053,527.00
8,793,286.92
8,789,105.00
8,707,992.62
7,585,655.47
7,169,074.78
7,080,469.18
7,035,237.50
6,676,741.31
6,643,587.06
6,505,682.00
6,471,483.79
6,436,530.72
6,310,714.10
6,289,515.07
6,208,968.00
6,192,281.50
6,083,209.28
5,967,242.00
5,952,834.30
5,651,299.00
4,104,946.33
4,076,460.29
3,889,237.10
3,801,504.68
3,735,681.67
3,724,346.00
3,082,711.00
3,004,978.00
2,975,201.71
2,400,510.96
2,351,663.20

หมายเหตุ

18
ที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

จังหวัด

โครงการ
40
43
58
103
35
61
22
19
19
30
29
30
14
6
64
3
3
1
7
-

ปัตตานี
สุโขทัย
แม่ฮ่องสอน
ร้อยเอ็ด
ตาก
มหาสารคาม
ลาพูน
เชียงใหม่
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
สระแก้ว
กาฬสินธุ์
ราชบุรี
ชัยภูมิ
พะเยา
เพชรบูรณ์
น่าน
เชียงราย
แพร่
อุตรดิตถ์

จานวนเงิน (บาท)
2,291,052.00
2,204,406.00
2,143,907.50
2,060,182.00
2,042,234.49
1,597,198.25
1,395,578.00
1,392,337.50
1,302,700.00
1,253,793.45
1,253,767.87
1,057,526.00
774,760.00
645,000.00
620,247.50
192,129.00
178,538.00
155,000.00
83,292.00
-

หมายเหตุ

สรุปจานวนจังหวัดที่มีหนี้ค้างชาระตามสัญญาปี 2556
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จานวนหนีค้ ้างชาระ
มากกว่า 50 ล้านบาท
มากกว่า 30 - 50 ล้านบาท
มากกว่า 20 - 30 ล้านบาท
มากกว่า 10 - 20 ล้านบาท
มากกว่า 5 - 10 ล้านบาท
มากกว่า 1 - 5 ล้านบาท
ต่ากว่า 1 ล้านบาท
ไม่มีหนี้ค้างชาระ

จานวนจังหวัด
2
5
5
10
24
23
6
1

19

แผนการลดมูลค่ าหนีค้ ้ างชาระ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี บัญชี ๒๕๖๒
1. แผนการพัฒนาศักยภาพกลไก

วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยยึดหลักกระบวนการทางกฎหมายรวมทั้งให้ความรู้แก่
สมาชิกลูกหนี้ค้างชาระให้มีความสามารถชาระหนี้ค้างชาระแก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่

เวลา
วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ
1 ประชุมคณะทางาน คณะทางาน ธ.ค. 61 จัดประชุมคณะทางาน
ดาเนินงานตาม
ดาเนินงาน
ถึง
เพื่อติดตามข้อมูล
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด ก.ย. 62 การบริหารจัดการหนี้
และผู้เกี่ยวข้อง
ค้างชาระและผลการ
การดาเนินงาน
ดาเนินงานของกองทุน
กองทุนพัฒนา
ในแต่ละจังหวัด/กทม.
บทบาทสตรี
อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ในแต่ละจังหวัด
เสนอ ผอ. สกส.
และ กทม.
เพื่อทราบและนาเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ในการประชุม
แต่ละคราว
2.

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ - พัฒนากร
เสริมสร้างความรู้
- จนท.กทม.
ด้านกฎหมายในการ - พัฒนาการ
ดาเนินงานกองทุน
อาเภอ
พัฒนาบทบาทสตรี - หน.ง.กทม.
- นักวิชาการ
- พนักงานฯ

ธ.ค. 61
จัดประชุมฯ 4 รุ่น
ถึง
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
มี.ค. 62 เป็นพัฒนากร/จนท.กทม.
รุ่นละ 154 คน
รวมจานวน 308 คน
รุ่นที่ 3
เป็นพัฒนาการอาเภอ
จานวน 145 คน
รุ่นที่ 4
เป็นนักวิชาการจังหวัด
พนักงานกองทุนฯ
จานวน 154 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 607 คน

ผลคาดหวัง ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารได้ทราบ
ถึงข้อมูลการ
บริหารจัดการ
หนี้ค้างชาระ
และผลการ
ดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการ
วางนโยบาย
แนวทางหรือ
ข้อสั่งการ
ในการดาเนินงาน
ผู้ผ่านการประชุม
ฯ มีความรู้ด้าน
กฎหมายที่
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน
กองทุนฯ และ
ได้นาความรู้ไป
ใช้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่หมู่บ้าน
ตาบล, อาเภอ
ของแต่ละ
จังหวัด และ
พื้นที่ในแต่ละ
เขตใน กทม.

คณะทางาน
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

กลุ่ม
กฎหมาย
สกส.
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2. แผนการสร้างความเข้าใจ

ที่
1

2

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานกองทุน และลู กจ้างของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับรู้
ถึงสถานการณ์ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
เวลา
วิธีดาเนินการ
ผลคาดหวัง ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประชุม Video
ข้าราชการ
ม.ค. 62 จัดประชุมผ่านระบบ ข้าราชการ
ผู้บริหาร
Conference
พนักงานกองทุนฯ
ถึง
Video Conference และพนักงาน ผอ.สกส.
สานักงาน
ก.ย. 62 เกี่ยวกับข้อมูล ข้อปฏิบัติ กองทุนฯ
ผอ.กลุ่ม
เลขานุการ
ปัญหา อุปสรรคและ
รับทราบ
และ
คณะอนุกรรมการฯ
แนวทางแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์ เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัด
การบริหารจัดการหนี้ หนี้ค้างชาระ ที่เกี่ยวข้อง
ค้างชาระไปยังสานักงาน
ปัญหา
เลขานุการ
อุปสรรคและ
คณะอนุกรรมการฯ แนวทางในการ
ระดับจังหวัด จานวน ดาเนินการ
76 จังหวัด และ ให้ แก้ไขปัญหา
ผู้แทนสานักงาน
ตามหลัก
เลขานุการ
กฎหมายได้
คณะอนุกรรมการฯ อย่างถูกต้อง
กทม. เข้าร่วมในห้อง และเหมาะสม
ประชุมคราวเดียวกัน
รายงานยืนยันยอด ข้าราชการ
ม.ค. 62 สกส. แจ้งข้อมูลหนี้ ข้อมูลหนี้ค้าง เจ้าหน้าที่
หนี้ค้างชาระ และ พนักงานกองทุนฯ
ถึง
ค้างชาระในระบบ SARA ชาระของแต่ละ กลุ่มนโยบายฯ
การบริหารจัดการ
สานักงาน
ก.ย. 62 แต่ละเดือนให้แต่ละ จังหวัด/กทม. กลุ่มกฎหมาย
หนี้ค้างชาระ
เลขานุการ
จังหวัด/ กทม.รับทราบ
จะมีความ
สพจ.
คณะอนุกรรมการฯ
และให้จังหวัด/กทม. ชัดเจนทาให้
สนง.
ระดับจังหวัด
ยืนยันข้อมูลหนี้ค้าง การดาเนินงาน เลขานุการฯ
และ กทม.
ชาระพร้อมทั้งการ บริหารจัดการ
กทม.
บริหารจัดการหนี้ค้าง หนี้ค้างชาระ
ชาระที่จังหวัด/กทม. เป็นไปอย่างมี
ได้ดาเนินการ และเมื่อ ประสิทธิภาพ
กรมฯ โดย สกส.
รับเรื่องกลุ่มกฎหมาย
จะตรวจสอบ/ตรวจ
สานวน แล้วสรุปเสนอ
ผอ.สกส.เพื่อนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
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ที่

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เวลา
วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ
3 ถามตอบข้อกฎหมาย ข้าราชการ
ม.ค. 62 สร้างกลุ่ม Line ชื่อ
ทางระบบ IT
พนักงานกองทุนฯ
ถึง
“ประชุมกฎหมายฯ”
Line application
สานักงาน
ก.ย. 62 โดยให้ผู้ผ่านการประชุม
เลขานุการ
เชิงปฏิบัติการฯแต่ละ
คณะอนุกรรมการฯ
จังหวัด และ กทม.
ระดับจังหวัด
สแกน QR Code จาก
และ กทม.
ที่ประชุม เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการถามตอบ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหนี้
ค้างชาระ และสรุป
สาระสาคัญของ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ผลคาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

ข้าราชการ
สกส.
และพนักงาน
โดย
กองทุนฯ กลุ่มกฎหมาย
ที่ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ
ของแต่ละ
จังหวัด/กทม.
ได้รับทราบ
ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาในการ
บริหารจัดการ
หนี้ค้างชาระ
ตลอดจนความรู้
ทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน
กองทุนฯ

22
ที่

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เวลา
วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ
4 เสริมสร้างความรู้ สมาชิกลูกหนี้ที่ ม.ค. 62 สมาชิกลูกหนี้มีเจตนา
ความสามารถ
มีเจตนาชาระหนี้
ถึง
ชาระหนีล้ งทะเบียน
และโอกาสในการ
ก.ย. 62 เพื่อเข้ารับการเสริมสร้าง
ชาระหนี้ค้าง
ความรู้ความสามารถและ
ชาระ
โอกาสในการชาระหนี้ ครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 40 คน
โดย สกส. ร่วมกับ
สานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ
ระดับจังหวัด/กทม.
ร่วมกันจัด โดยอาจหา
วิทยากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนที่มี
ความรู้ด้านพัฒนาอาชีพ
เดิมหรือเสริมอาชีพใหม่
หรือการบริหารจัดการหนี้
ด้วยการคานวณการผ่อน
ชาระหนี้อย่างไม่เป็น
ภาระหนักเกินกาลัง
ของลูกหนี้ โดยให้เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาเป็นรายกรณี
แล้วรายงานให้กรม
การพัฒนาชุมชนทราบ

ผลคาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

สมาชิกลูกหนี้
มีโอกาสผ่อน
ชาระหนี้ค้าง
ชาระให้กับ
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของผู้เข้า
รับการเสริมสร้าง
ความรู้ความ
สามารถและ
โอกาสในการ
ชาระหนี้

กลุ่มกฎหมาย
นโยบายฯ
พัฒนา
ศักยภาพฯ
สพจ.
สนง.เลขาฯ
กทม.
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3. แผนติดตามและรายงาน

วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น งานบริ ห ารจั ด การหนี้ ค้ า งช าระของส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการรับรายงาน
การดาเนินงานบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ การติดตามการดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ตลอดจน
การดาเนินการภายหลังศาลมีคาพิพากษาแล้ว

ที่

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1 ให้ จั ง หวั ด /กทม.
ตรวจสอบ ติดตาม
และด าเนิ น การ
บริ หารจั ดการหนี้
ค้ างช าระหนี้ ใกล้
ขาดอายุความ

ทุกจังหวัด
กทม.

2 ให้ จั ง หวั ด /กทม.
ตรวจสอบ ติดตาม
และด าเนิ น การ
บริ หารจั ดการหนี้
ค้างชาระ

ทุกจังหวัด
กทม.

เวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 61

วิธีดาเนินการ

กรมฯ โดย สกส.
หนังสือแจ้งจังหวัด/
กทม. ให้ตรวจสอบ
ติดตามหนี้ค้างชาระตาม
สัญญาปี 2556 เมื่อ
พบแล้วรายงานกรมฯ
พร้อมทั้งดาเนินการให้
ลูกหนี้ชาระหนี้หรือรับ
สภาพหนี้ หากเพิกเฉย
ให้ดาเนินคดีแล้ว
รายงานให้กรมฯ ทราบ
โดยเบิกค่าใช้จ่าย
ดาเนินคดีจากกรมฯ
ม.ค. 62
กรมฯ โดย สกส.
ถึง
หนังสือแจ้งจังหวัด/
ก.ย. 62 กทม. ให้ตรวจสอบ
ติดตามหนี้ค้างชาระตาม
สัญญาปี 2557 - 2559
เมื่อพบแล้วรายงานกรม
ฯ พร้อมทั้งดาเนินการ
ให้ลูกหนี้ชาระหนี้หรือ
รับสภาพหนี้ หาก
เพิกเฉยให้ดาเนินคดี
แล้วรายงานให้กรมฯ
ทราบ โดยเบิกค่าใช้จ่าย
ดาเนินคดีจากกรมฯ

ผลคาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

หนี้ค้างชาระ
ตามสัญญาปี
2556 จะถูก
บริหารจัดการ
หนี้ค้างชาระ
ตามขั้นตอนของ
กฎหมายก่อน
หนี้ดังกล่าวขาด
อายุความ

ข้าราชการ
พนักงาน
กองทุนฯ
สานักงาน
เลขานุการ
คณะอนุฯ
ระดับจังหวัด
และ กทม.

หนี้ค้างชาระ
ตามสัญญาปี
2557 - 2559
ถูกบริหาร
จัดการหนี้ค้าง
ชาระตาม
ขั้นตอนของ
กฎหมาย

ข้าราชการ
พนักงาน
กองทุนฯ
สานักงาน
เลขานุการ
คณะอนุฯ
ระดับจังหวัด
และ กทม

24
ที่

กิจกรรม

เวลา
วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ
3 เจ้ า หน้ า ที่ สกส. จังหวัดที่มีหนี้ค้าง ม.ค. 62 สกส. โดยกลุ่มกฎหมาย
ติดตามการบริหาร ชาระจานวนมาก
ถึง
กลุ่มนโยบายฯ และ
จั ดการหนี้ ค้ าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ สกส. ก.ย. 62 กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ
ชาระ
ยังไม่เคยไป
ไปติดตามการบริหาร
ติดตาม
จัดการหนี้ค้างชาระตาม
จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย
แล้วสรุปผลการติดตาม
ให้คณะทางานตาม
ตัวชี้วัด ผอ.สกส. และ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ทราบตามลาดับ

4 ส รุ ป ร า ย ง า น
ความเคลื่ อนไหว
ของการบริ ห าร
จั ดการหนี้ ค้ าง
ช าระและการ
ด าเนิ นคดี แ พ่ ง
แล ะอ าญ า ของ
กองทุ นพั ฒน า
บทบาทสตรี

กลุ่มเป้าหมาย

ทุกจังหวัด
และกทม.

ต.ค. 61 สกส. โดยกลุ่มกฎหมาย
ถึง
สรุปข้อมูลการบริหาร
ก.ย. 62 จัดการหนี้ค้างชาระ
และการดาเนินคดีแพ่ง
และอาญาของกองทุนฯ
ให้ ผอ.สกส. ทราบ
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง

ผลคาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

สกส. ทราบ ข้าราชการ
ข้อมูลหนี้ค้าง พนักงาน
ชาระและการ กองทุนฯ
ดาเนินการแต่ สานักงาน
ละจังหวัดที่หนี้ เลขานุการ
ค้างชาระมาก คณะอนุฯ
ขณะเดียวกัน ระดับจังหวัด
จังหวัดที่ถูก และ กทม
ติดตามจะเร่ง
ดาเนินการ
บริหารจัดการ
หนี้ค้างชาระ
เพื่อรายงานผล
การดาเนินงาน
แจ้งกรมฯ
สกส. โดย ผอ.
สกส.
สกส. และกลุ่ม
โดย
กฎหมายมี กลุ่มกฎหมาย
ข้อมูลการ
ดาเนินงานของ
แต่ละจังหวัด/
กทม. ประกอบ
การกาหนด
แนวทางหรือ
มาตรการ ให้
คกส.หรือ
ผู้บริหารกรมฯ
พิจารณาสั่งการ

25

4. แผนลดมูลค่าหนี้ค้างชาระ

วัตถุประสงค์เพื่อลดมูลค่าหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ
ของสัญญาตั้งแต่ปีบัญชี 2556, 2557, 2558 และ 2559 ให้มีมูลค่าหนี้ลดลงตามลาดับ และลดมูลค่า
หนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยการเร่งรัด ติดตาม และบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ
ของสัญญากู้เงินตั้งแต่ปีบัญชี 2560 กับปี 2561 ให้มีมูลค่าหนี้ลดลงหรือไม่มีมูลค่าของหนี้ค้างชาระ

ที่

กิจกรรม

1 กาหนดมาตรการ
ลดมู ล ค่ า หนี้ ค้ า ง
ช า ร ะ ก อ ง ทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี
( ก อ ง ทุ น เ ดิ ม
ต า ม สั ญ ญ า ปี
2556 - 2559)

2

กาหนดมาตรการ
ลดมู ล ค่ า หนี้ ค้ า ง
ช า ร ะ ก อ ง ทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี
( ก อ ง ทุ น ใ ห ม่
ต า ม สั ญ ญ า ปี
2560 -2561)

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกจังหวัด
และ กทม.

ทุกจังหวัด
และ กทม.

เวลา
วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ
ม.ค. 62 สกส. ยกร่างมาตรการ
ถึง
ลดมูลค่าหนี้ค้างชาระ
มิ.ย. 62 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แล้วเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบแล้วให้กรมฯ
โดย สกส. แจ้งเวียน
ให้แต่ละจังหวัด/กทม.
ดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว โดยให้เร่งรัด
ดาเนินการบริหารจัดการ
หนี้ค้างชาระตามสัญญา
ปี 2556 ก่อน เนื่องจาก
ใกล้ขาดอายุความ แล้ว
ดาเนินการกับหนี้ค้าง
ชาระตามสัญญาปี
2557, 2558 และ
2559 ตามลาดับ
ม.ค. 62 แจ้งมาตรการลดมูลค่า
ถึง
หนี้ค้างชาระกองทุนฯ
มิ.ย. 62
ให้จังหวัด/กทม.
ติดตามหากพบว่าไม่
ดาเนินการตามโครงการให้
เรียกเงินคืนทันที ส่วน
ที่ดาเนินการตาม
โครงการแต่เพิกเฉยการ
ชาระหนี้ให้ดาเนินคดี
แล้วรายงาน

ผลคาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

หนี้ค้างชาระ
ของกองทุนฯ
ถูกดาเนินการ
บริหารจัดการ
ตามลาดับ
โดยไม่น้อยกว่า
จานวนที่
บริหารจัดการ
ได้ในปีที่แล้ว
(33 %)

ข้าราชการ
พนักงาน
กองทุนฯ
สานักงาน
เลขานุการ
คณะอนุฯ
ระดับจังหวัด
กทม.
และ สกส.
โดย
กลุ่มกฎหมาย

หนี้ค้างชาระ
ตามสัญญาปี
2560 - 2561
มูลค่าหนี้ลดลง
ไม่น้อยกว่า
35 %
ของหนี้ค้าง
ชาระทั้งสองปี

ข้าราชการ
พนักงาน
กองทุนฯ
สานักงาน
เลขานุการ
คณะอนุฯ
ระดับจังหวัด
กทม.
และ สกส.
กลุ่มกฎหมาย

26
ที่

กิจกรรม

3 สรุ ปความคืบหน้ า
การด าเนิ น การ
ตามมาตรการลด
มูลค่าหนี้ค้างชาระ
ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

4

5

ส่ ง เ รื่ อ ง ก า ร
ดาเนินงานบริ หาร
จัดการหนี้ค้างชาระ
ข อ ง ก อ ง ทุ น ฯ
ให้ผู้ตรวจราชการ
กรมช่ ว ยติ ด ตาม
การบริ หารจั ดการ
ห นี้ ค้ า ง ช า ร ะ
ในแต่ละจังหวัด
ติ ดตามและเฝ้ า
ร ะ วั ง ห นี้ ค ร บ
ก าหนดช าระ
ปร ะจ าปี บั ญ ชี
2562

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกจังหวัด
และ กทม.

ทุกจังหวัด
และ กทม.

ทุกจังหวัด
และ กทม.

เวลา
วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ
ม.ค. 62 สกส. โดยกลุ่มกฎหมาย
ถึง
นาผลการดาเนินงาน
ก.ย. 62 ตามมาตรการลดมูลค่า
หนี้ค้างชาระแต่ละ
จังหวัดและ กทม.
แจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และที่ประชุม
กรมการพัฒนาชุมชน
ม.ค.62
ถึง
ก.ย.62

สกส. โดยกลุ่มกฎหมาย
สรุปผลการดาเนินงาน
บริหารจัดการหนี้ค้าง
ชาระให้สานักผู้ตรวจ
ราชการกรม เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการ
ออกตรวจราชการและ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานกองทุนฯ
ม.ค.62
กรมฯ โดย สกส.
ถึง
แจ้งจังหวัดและ กทม.
ก.ย.62
ให้มีการติดตามการ
ดาเนินงานตามโครงการ
อย่างต่อเนื่องกลุ่มใดไม่
ดาเนินการตามโครงการ
ให้ส่งเงินคืนพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
กรณีมีสมาชิกลูกหนี้ผิด
นัดหรือค้างชาระ
เมื่อทวงถามแล้วเพิกเฉย
ให้ส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการฟ้องคดี และเรียก
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี
จากกรมฯ แล้วรายงานให้
กรมฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง

ผลคาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

จังหวัด/กทม.
มีเร่งดาเนินการ
บริหารจัดการ
หนี้ค้างชาระ
ตามมาตรการ
ลดมูลค่าหนี้
ค้างชาระของ
กองทุนฯ เพื่อ
รายงานกรมฯ
อย่างต่อเนื่อง
การบริหาร
จัดการหนี้ค้าง
ชาระของ
จังหวัด/กทม.
มีการติดตาม
โดยผู้ตรวจ
ราชการกรม
อย่างต่อเนื่อง

ข้าราชการ
พนักงาน
กองทุนฯ
สานักงาน
เลขานุการ
คณะอนุฯ
ระดับจังหวัด
กทม
และ สกส.
กลุ่มกฎหมาย
ผู้ตรวจ
ราชการกรม
สกส.

หนี้ครบกาหนด
ชาระในปีบัญชี
2562 จะเป็น
หนี้ค้างชาระ
น้อยลง หรือมี
การบริหาร
จัดการหนี้ค้าง
ชาระได้จานวน
มาก หรือไม่มี
หนี้ค้างชาระ

ข้าราชการ
พนักงาน
กองทุนฯ
สานักงาน
เลขานุการ
คณะอนุฯ
ระดับจังหวัด
กทม
และ สกส.
กลุ่มกฎหมาย

รายงานฐานลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัด/กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการรายงานผลของจังหวัด /กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0416.2/ว2063 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
จานวนลูกหนี้กองทุนทั้งหมด
ลาดับ

จังหวัด
โครงการ

1 นนทบุรี
2 ปทุมธานี
3 พระนครศรีอยุธยา
4 สระบุรี
5 ชัยนาท
6 ลพบุรี
7 สิงห์บุรี
8 อ่างทอง
9 ฉะเชิงเทรา
10 นครนายก
11 ปราจีนบุรี
12 สมุทรปราการ
13 สระแก้ว
14 กาญจนบุรี
15 นครปฐม
16 ราชบุรี
17 สุพรรณบุรี
18 ประจวบคีรีขันธ์
19 เพชรบุรี
20 สมุทรสาคร
21 สมุทรสงคราม
22 ชุมพร
23 นครศรีธรรมราช

772
774
1,561
997
2,830
736
999
2,161
859
752
1,242
904
904
1,768
808
1,027
1,813
484
476
374
434
927
1,280

จานวนเงินต้น
136,263,046.00
101,657,972.00
109,836,635.00
138,046,504.00
158,721,680.00
105,624,906.00
138,122,404.00
119,175,750.00
153,652,030.00
77,024,600.00
135,284,986.00
127,981,116.00
127,633,545.00
187,001,519.00
151,500,300.00
148,742,886.00
147,442,844.00
92,170,770.00
64,442,795.00
70,163,055.00
56,357,893.00
117,578,178.00
190,940,000.00

ดอกเบี้ย
4,263,102.74
3,316,626.62
4,805,953.06
4,467,806.21
8,166,272.00
4,279,018.19
4,422,084.96
2,749,243.00
5,629,062.89
2,642,814.08
6,404,263.85
4,449,217.55
3,191,585.63
7,407,302.12
5,812,893.25
4,692,459.20
3,582,278.00
5,638,565.46
2,994,547.73
2,135,090.76
2,550,572.81
2,790,343.00
6,075,448.63

โครงการ
135
287
652
416
854
254
416
701
448
460
605
548
394
621
436
131
751
250
294
293
336
521
807

ฐานลูกนี้คงเหลือที่จงั หวัดยืนยัน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561
2556
โครงการที่อนุมตั ิ
โครงการค้างชาระ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย
โครงการ
จานวนเงิน
ดอกเบี้ย โครงการ
22,965,805.00
35,979,300.00
33,583,363.00
46,898,463.00
40,715,680.00
37,307,984.00
48,800,013.00
34,515,000.00
77,037,807.00
42,363,300.00
56,000,000.00
76,447,800.00
47,009,905.00
60,258,619.00
79,886,400.00
19,931,840.00
58,378,399.00
48,570,770.00
38,163,421.00
55,634,090.00
42,454,173.00
55,359,728.00
99,980,000.00

703,779.61
1,186,570.59
1,617,766.90
1,406,953.89
2,442,940.00
1,578,669.53
1,444,106.64
690,300.00
2,965,490.35
1,428,741.00
3,186,675.85
2,543,093.21
1,145,545.00
2,993,235.96
3,120,230.25
613,255.20
1,710,495.85
3,751,539.46
1,910,566.72
1,669,023.00
2,048,835.31
1,103,448.00
3,109,776.53

75
93
150
90
81
70
99
106
146
213
73
410
29
83
160
14
51
76
80
174
170
187
672

6,676,745.31
6,083,209.28
6,208,968.00
8,707,992.62
3,082,711.00
7,080,469.18
8,793,286.92
4,104,946.33
14,602,670.91
9,874,264.80
3,889,237.10
56,987,935.60
1,253,767.87
6,643,587.06
13,545,459.63
774,760.00
2,326,195.20
7,585,655.47
7,169,074.78
21,702,468.00
12,280,678.68
54,629,628.00
49,362,139.08

127,159.04
133,066.22
187,600.84
85,511.50
55,500.00
221,970.65
65,539.50
94,672.08
137,002.36
226,555.25
1,742,306.48
3,000.20
686,867.63
334,462.00
6,410.00
54,460.65
98,393.40
104,390.00
2,454,527.00
565,445.94
1,092,593.00
1,219,697.57

197
323
361
188
220
230
187
610
83
115
11
216
60
230
63
211
490
41
73
21
20
32
8

2557
โครงการที่อนุมตั ิ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย
32,818,397.00
39,452,895.00
28,163,945.00
28,006,569.00
10,499,000.00
25,774,000.00
25,904,719.00
32,140,000.00
15,460,568.00
12,085,000.00
1,170,000.00
26,726,056.00
9,775,775.00
24,045,600.00
11,813,900.00
27,345,200.00
37,587,605.00
7,600,000.00
9,452,284.00
3,097,000.00
2,205,000.00
4,344,500.00
960,000.00

1,017,415.36
1,318,417.20
1,444,609.45
840,197.07
629,940.00
1,078,847.00
772,043.07
642,800.00
485,667.04
417,663.00
69,960.00
942,204.40
201,516.00
864,360.80
426,645.00
730,590.00
125,664.95
557,276.00
446,198.50
92,910.00
92,562.98
86,890.00
30,089.52

จานวนลูกหนี้กองทุนทั้งหมด
ลาดับ

จังหวัด
โครงการ

24 พัทลุง
25 สุราษฎร์ธานี
26 กระบี่
27 ตรัง
28 พังงา
29 ภูเก็ต
30 ระนอง
31 สงขลา
32 สตูล
33 ปัตตานี
34 ยะลา
35 นราธิวาส
36 จันทบุรี
37 ชลบุรี
38 ตราด
39 ระยอง
40 เลย
41 หนองคาย
42 บึงกาฬ
43 หนองบัวลาภู
44 อุดรธานี
45 นครพนม
46 มุกดาหาร
47 สกลนคร
48 กาฬสินธุ์
49 ขอนแก่น

528
867
492
678
653
440
407
1,010
1,154
1,025
524
473
418
534
572
1,001
1,962
2,953
1,320
1,754
1,977
3,342
1,678
1,998
2,942
2,438

จานวนเงินต้น
72,199,207.00
147,129,918.00
93,550,621.00
110,019,420.00
86,449,222.00
77,553,360.00
71,798,200.00
174,721,740.00
78,156,849.00
128,093,322.00
87,165,203.00
86,174,881.00
80,453,111.75
91,432,730.00
95,836,656.00
126,525,325.00
210,513,880.00
181,589,670.00
107,502,780.00
120,296,723.00
207,345,808.00
269,855,986.00
105,041,804.00
242,040,850.90
202,274,230.00
215,511,487.00

ดอกเบี้ย
2,666,330.43
5,387,085.00
4,122,431.66
9,655,186.20
2,990,706.00
2,409,410.37
2,893,943.30
5,943,217.93
2,181,654.96
1,348,177.00
1,037,624.00
3,403,124.00
3,009,303.00
3,143,775.16
3,868,509.59
4,030,275.16
6,315,415.80
5,801,879.00
4,370,839.11
4,960,473.80
8,691,421.93
8,944,170.23
4,313,890.74
8,700,078.50
9,391,706.09
8,809,938.63

โครงการ
242
621
252
214
264
113
312
496
706
87
280
374
292
224
327
338
632
1,090
845
539
1,197
841
1,017
1,020
687
861

ฐานลูกนี้คงเหลือที่จงั หวัดยืนยัน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561
2556
โครงการที่อนุมตั ิ
โครงการค้างชาระ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย
โครงการ
จานวนเงิน
ดอกเบี้ย โครงการ
31,362,254.00
101,514,396.00
48,159,021.00
29,609,920.00
32,089,950.00
19,174,000.00
55,998,600.00
88,170,386.00
37,993,303.00
7,676,300.00
43,908,843.00
70,102,792.00
55,978,111.75
36,820,640.00
50,025,869.00
44,807,423.00
52,752,020.00
54,168,000.00
54,503,430.00
41,457,000.00
103,913,550.00
62,537,192.00
55,976,304.00
104,000,000.00
39,580,779.00
55,046,152.00

1,179,260.18
3,753,917.00
2,619,079.66
5,196,428.45
998,574.00
592,604.89
2,309,942.25
3,010,388.64
1,217,094.63
6,000.00
2,805,033.00
2,088,565.00
1,303,276.77
2,204,651.92
1,353,551.54
1,582,560.60
1,614,405.00
2,288,340.61
1,840,492.80
4,696,369.25
2,015,262.47
2,338,772.38
4,519,599.50
1,727,329.54
2,319,060.05

134
414
158
150
225
67
194
425
653
40
272
289
156
89
111
47
72
105
614
139
578
40
328
208
30
30

10,787,892.47
46,293,945.10
19,037,682.33
14,939,145.76
20,932,637.00
6,436,530.72
22,902,960.21
35,162,799.09
27,407,072.29
2,291,052.00
33,533,076.19
39,573,065.60
19,061,834.88
6,289,515.07
6,471,483.79
3,735,681.67
5,651,299.00
3,004,978.00
24,557,804.50
9,148,132.00
19,315,844.49
2,400,510.96
9,730,913.58
9,053,527.00
1,057,526.00
1,253,793.45

254,118.59
580,081.58
1,455,954.38
5,286,502.10
578,643.00
165,921.82
133,778.64
728,827.85
697,700.23
218,506.00
217,215.00
97,950.96
226,761.31
16,606.00
129,711.60
50,920.00
1,075,432.31
385,218.80
681,115.50
263,051.69
272,494.61
230,028.50
4,481.50
35,614.60

137
45
98
155
155
249
236
423
59
59
81
31
248
422
639
120
559
727
355
794
638

2557
โครงการที่อนุมตั ิ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย
18,180,693.00
6,596,700.00
13,241,200.00
17,600,000.00
26,526,733.00
34,847,918.00
16,066,975.00
46,759,512.00
10,736,210.00
10,096,649.00
12,664,510.00
5,393,280.00
28,891,348.00
47,462,985.00
34,404,000.00
12,198,300.00
25,381,000.00
54,686,194.00
21,695,500.00
48,542,084.00
45,412,835.00

688,721.25
239,701.00
1,847,633.29
614,463.00
808,113.48
1,166,526.29
275,910.94
406,000.00
432,692.39
203,014.50
860,365.44
1,423,889.00
1,025,520.00
457,198.50
1,077,478.50
1,654,095.43
919,597.88
2,295,469.85
1,995,888.08

จานวนลูกหนี้กองทุนทั้งหมด
ลาดับ

จังหวัด
โครงการ

50 มหาสารคาม
51 ร้อยเอ็ด
52 ยโสธร
53 ศรีสะเกษ
54 อานาจเจริญ
55 อุบลราชธานี
56 ชัยภูมิ
57 นครราชสีมา
58 บุรีรัมย์
59 สุรินทร์
60 เชียงใหม่
61 แม่ฮ่องสอน
62 ลาปาง
63 ลาพูน
64 เชียงราย
65 น่าน
66 พะเยา
67 แพร่
68 ตาก
69 พิษณุโลก
70 เพชรบูรณ์
71 สุโขทัย
72 อุตรดิตถ์
73 กาแพงเพชร
74 นครสวรรค์
75 พิจิตร

3,303
4,619
2,670
4,398
3,509
3,370
4,389
4,787
2,888
3,870
1,875
1,218
1,738
1,325
1,562
1,421
3,722
1,921
814
894
2,507
1,744
1,937
2,283
1,614
803

จานวนเงินต้น
175,530,648.00
268,995,000.00
132,323,315.00
266,824,599.00
168,022,800.00
179,500,629.00
327,836,774.00
326,576,946.00
229,972,000.00
216,350,065.00
176,173,720.00
134,839,400.00
134,354,994.00
125,676,300.00
180,332,193.00
163,426,597.00
138,003,500.00
117,635,300.00
118,042,598.00
112,872,914.00
238,606,565.00
191,066,415.00
164,439,935.00
211,665,970.00
205,418,248.00
118,528,360.00

ดอกเบี้ย
6,989,667.75
11,377,112.50
3,983,004.03
8,681,164.08
5,353,790.50
5,606,892.35
10,535,968.22
10,196,321.11
7,663,392.41
8,908,470.50
6,705,468.66
6,028,878.10
5,939,150.60
3,542,881.50
5,788,094.10
4,902,798.00
4,352,851.12
3,706,141.99
4,422,254.00
3,410,768.84
7,120,705.35
8,990,650.75
4,942,845.80
7,797,914.00
6,698,438.14
5,011,922.70

โครงการ
1,889
1,920
916
1,509
1,156
1,413
1,455
1,616
1,233
1,652
693
405
833
483
379
624
1,320
422
377
637
741
842
424
980
648
338

ฐานลูกนี้คงเหลือที่จงั หวัดยืนยัน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561
2556
โครงการที่อนุมตั ิ
โครงการค้างชาระ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย
โครงการ
จานวนเงิน
ดอกเบี้ย โครงการ
69,500,017.00
103,844,600.00
37,505,755.00
73,244,015.00
55,276,500.00
59,329,578.00
91,646,423.00
98,415,369.00
70,607,500.00
93,501,065.00
51,617,397.00
40,661,460.00
52,202,210.00
43,256,800.00
30,001,060.00
56,634,153.00
42,436,900.00
18,924,206.00
47,505,200.00
81,038,669.00
57,949,411.00
78,096,325.00
33,727,835.00
77,143,500.00
78,651,688.00
47,269,150.00

2,912,467.50
4,647,612.00
1,076,707.23
2,127,964.74
1,639,670.00
1,597,347.22
2,749,392.69
2,886,394.05
2,118,270.00
4,093,302.00
1,944,079.43
1,875,286.25
2,381,107.50
1,096,903.50
896,949.40
1,699,025.00
1,295,793.00
565,626.18
1,959,052.00
2,431,168.64
1,736,851.66
4,038,175.50
1,020,540.80
3,314,305.00
2,359,550.64
1,782,570.00

61
103
110
186
131
95
6
1,411
136
274
19
127
22
1
3
64
7
35
66
3
43
19
159
71

1,597,198.25
2,060,182.00
3,724,346.00
6,310,714.10
5,967,242.00
3,801,504.68
645,000.00
8,789,105.00
4,076,460.29
7,035,237.50
1,392,337.50
2,143,907.50
5,952,834.30
1,395,578.00
155,000.00
178,538.00
620,247.50
83,292.00
2,042,234.49
6,192,281.50
192,129.00
2,204,406.00
1,302,700.00
11,734,993.75
6,505,682.00

87,392.84
78,238.00
116,555.70
143,639.00
104,945.07
19,350.00
234,036.16
130,458.75
269,514.75
5,550.00
134,098.45
100,285.00
6,559.00
4,650.00
9,565.14
14,813.00
901.61
22,110.00
25,129.00
84,915.00
31,450.00
-

271
194
617
588
719
465
159
636
714
157
275
198
417
365
421
168
810
470
105
98
712
96
398
547
460
80

2557
โครงการที่อนุมตั ิ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย
15,570,420.00
11,713,400.00
28,032,785.00
26,836,860.00
33,345,000.00
19,725,819.00
12,353,577.00
39,170,470.00
42,945,500.00
9,577,000.00
23,554,908.00
18,161,940.00
29,320,500.00
33,307,000.00
44,511,990.00
20,171,743.00
28,324,000.00
23,355,354.00
13,079,000.00
11,465,100.00
60,830,733.00
10,515,000.00
34,527,600.00
57,164,100.00
43,736,975.00
12,279,070.00

656,909.50
524,853.00
809,822.55
780,295.80
1,042,425.00
582,620.17
370,607.31
1,148,230.10
1,283,805.00
418,340.00
937,039.15
908,913.50
1,446,033.10
892,374.00
1,327,859.70
605,152.00
851,588.00
694,960.62
409,244.00
338,003.00
1,781,193.12
478,750.00
1,039,728.00
1,714,923.00
1,312,109.25
437,433.00

จานวนลูกหนี้กองทุนทั้งหมด
ลาดับ

จังหวัด
โครงการ

76 อุทัยธานี
77 กรุงเทพมหานคร

1,243
1,366
125,812

จานวนเงินต้น
112,821,717.00
143,691,195.00
11,404,127,095.65

ดอกเบี้ย
3,839,160.00
3,952,307.56
407,306,133.99

โครงการ

ฐานลูกนี้คงเหลือที่จงั หวัดยืนยัน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561
2556
โครงการที่อนุมตั ิ
โครงการค้างชาระ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย
โครงการ
จานวนเงิน
ดอกเบี้ย โครงการ

524
46,894,220.00
47
5,265,350.00
49,957 4,177,714,451.75

1,856,030.00
174,565.83
158,228,306.74

31
36
12,089

18,527,638.00
303,634.00
2,975,201.71
85,886.00
821,002,545.04 25,497,444.35

2557
โครงการที่อนุมตั ิ
จานวนเงินต้น
ดอกเบี้ย

169
9,300,000.00
818
77,889,500.00
21,347 1,744,577,983.00

367,400.00
2,006,089.52
56,873,447.55

หมายเหตุ : 1) โครงการ ปี 2561 โครงการค้างชาระให้หมายความรวมถึงโครงการที่ยังไม่ถึงวันที่ครบกาหนดชาระด้วย
2) ฐานลูกหนี้แยกโครงการ/ปีงบประมาณ ไม่ใช่ฐานลูกหนี้ที่มกี ารรับชาระสะสมข้ามปี
3) จังหวัดที่มที ะเบียนคุมมือให้ยืนยันข้อมูลในทะเบียนคุมมือ แต่ถ้าไม่สามารถยืนยันข้อมูลทะเบียนคุมมือได้ ให้ใช้ข้อมูลในระบบ SARA
4) ข้อมูลฐานลูกหนี้ดงั กล่าว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกาหนด ในปีบญ
ั ชี 2562 คือการบริหารจัดการหนี้คา้ งชาระเดิม (56 - 59) ร้อยละ 35 และการติดตาม
หนี้คา้ งชาระใหม่
- 61)กหนี
ลดลงร้
60 นพัฒนาบทบาทสตรีใช้เป็นข้อมูลในการรายงานสรุปผลเสนอต่อผู้บริหาร
5) ข้อ(60
มูลฐานลู
้ดงั กล่อยละ
าว กองทุ

