แบบบันทึกองคความรู
ชื่อเรื่อง เทคนิคในการขับเคลื่อนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู) ไมใหมีหนี้คาง
1. ชื่อ-นามสกุล นายสมเพชร หมื่นวงษ ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
2. สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เบอรโทรศัพ ท 098-5360899
3. องคความรูที่บงชี้ ( / ) การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู
รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใตสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ใหโอนยายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี มาอยูกรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ใหกรมการ
พัฒนาชุมชนดําเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงคเดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พรอมเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 100 ลานบาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) และตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12
เมษายน 2559 ใหควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขากับกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทําใหการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อยูในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.
2558 และขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. 2559 ดังนี้ ตามที่รัฐบาลไดจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรี ในทุกมิติ
โดยนําศักยภาพและความแตกตางระหวางหญิงชาย ซึ่งนับวาเปนพลังสังคมอยางหนึ่ง ที่ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบ ใหมีการนํามาใชอยางสรางสรรค รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหเปนพลังสังคมที่เขมแข็ง
สามารถชวยนําพาและรวมสรางสังคมไปสูความเสมอภาค อยางสรางสรรค และมีสันติสุข ในการดําเนินงานดังกลาว
รัฐบาลไดทํางานรวมกับองคกรสตรี ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อใหโอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได
มีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมรับผลประโยชน เพื่อสตรีทุกคน ไดรวมกันสรางสรรคเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงทุน
2. เปนแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี ในการเผาระวังและดูแลปญหาของสตรี
3. เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
4. เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เปนการแกไขปญหาและพัฒนาสตรี
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไดจัดสรรเงินใหสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อขอรับการสนับสนุน ไว 2 ประเภท
ไดแก
1. ประเภทเงินอุดหนุน (เงินใหเปลา)
เงินอุดหนุน หมายความว่า เงินทุนตามโครงการทีได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนเพือการส่งเสริ ม
บทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี และเครื อข่าย การส่งเสริ มสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
และการสนับสนุนโครงการทีแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาสตรี
2. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู)
เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า เงินทุนให้ ก้ แู ก่สมาชิกตามโครงการทีได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน
เพือการประกอบอาชีพ การสร้ างงาน การสร้ างรายได้ หรื อการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไดกําหนดขอบเขตในการ
สงคืนไวไมเกิน 2 ป โดยแตละปไดกําหนดใหสง 2 งวด ซึ่งบริบทของแตละพื้นทีแ่ ละทักษะ/ความสามารถและความ
ตองการในการประกอบอาชีพ ไมเหมือนกัน ทําใหเกิดปญหาในการสงคืนเงินกูไมเปนไปตามที่กําหนด โดยเฉพาะกลุม
สมาชิกฯ ที่นําเงินไปประกอบอาชีพที่เห็นผลระยะยาว เปนตนวา นําไปปลูกไมผล เลี้ยงโค – กระบือ แมพันธุ หากไมมี
รายไดจากอาชีพอืน่ คงสงผลกระทบตามมามากมาย เชน กลุมสมาชิกไปกูเงินนอกระบบ กลุมสมาชิกไมมีเงินสงตาม
กําหนดทําใหคณะขับเคลื่อนและเจาหนาที่พัฒนาชุมชนตองติดตามทวงถามบอยๆ ในที่สุดมีการฟองรอง ซึ่งตอไปก็ทํา
ใหเกิดปญหาในการทํางานในพื้นที่ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน และชุมชนมีการแตกแยก ซึ่งการทํางานของนักพัฒนา
ชุมชนเรายึดคนยึดพื้นที่เปนศูนยกลาง ดังนั้น ในฐานะที่ขาพเจารับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอหนอง
สูง ไดกําหนดรูปแบบ แนวทางในการขับเคลื่อนกลุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กูเงินไปประกอบอาชีพ ไมให
เกิดปญหาหนี้คาง ดังนี้
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน
1) เขารับการอบรมและจากสรางความเขาใจทุกครั้ง ที่จังหวัด กรมฯ แจง
2) ศึกษาระเบียบ แนวทางในการดําเนินงาน จากคูมือ
3) ติดตามขาวสาร ทั้งภายใน และภายนอกจังหวัด ที่มีกลุมสมาชิกมีปญหาการสงคืนเงินกู
4) นําปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งตอกลุมสมาชิก ชุมชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และตอองคกร มาวิเคราะห
5) จัดทําแผน และประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบล เพื่อรวมกันกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานเพิ่มเติม
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6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1) จัดทําแผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม รวมกับคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุก
คณะพรอมกันเพื่อรับทราบขอมูลของสมาชิกกลุมสตรีที่มีความประสงคในการขอกูเงิน
3) ออกประชาสัมพันธ/ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกหมูบานเพื่อสรางความเขาใจ และรับรูแนวทาง
ในการจัดทําโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เขน
-ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
- การจับกลุมสมาชิกตองดูประวัติ ดูสมาชิกของครองเรือนที่จะมาเปนสมาชิกกลุม
- ดูพื้นฐานการประกอบอาชีพ
- ประเภทโครงการที่จะเสนอจะตองเปนโครงการที่มีความเสี่ยงนอยและหากเปนโครงการที่ตองใชระยะเวลา
ยาวตองมีอาชีพอื่นเสริมที่สามารถสรางรายไดมาทดแทนไดและใหสอดคลองกัน เชน เลี้ยงโคแมพันธุตอง
ปลูกหญาเพื่อจําหนายเมล็ด (ระยะเวลา 3-4 เดือน) หรืออาชีพอื่นที่มีรายไดทันตามกําหนดเวลารองรับ
- นอกจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามระดับอําเภอแลว อาสา/คณะทํางานขับเคลื่อนระดับตําบล
ตองติดตามและแนะนําพรอมรายงานทุกเดือน
- มีการหมุนเวียนพื้นที่ตําบลของกลุมอาชีพในการสงคัดสรรทุกปไมซื้อตําบลเดิม เพื่อกระตุนใหเกิดความยั่งยืน
- มีการนําเสนอผลการดําเนินงานของแตละกลุมตอที่ประชุมระดับอําเภอ โดยมีภาพประกอบ
4) ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองระดับตําบลและระดับอําเภอ สมาชิกกลุมจะตองมารับฟงและตอบขอซักถาม
ของคณะทํางานฯ/คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ทุกครั้ง
7. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา
1) การสงใชเงินคืนงวดที่ 1 มีระยะเวลาเพียง 6 เดือน ทําใหมีปญหาสําหรับกลุมที่ทําโครงการเลี้ยงโค
2) มีการแบงวัสดุ ครุภัณฑ ตามจํานวนสมาชิก (ทําของใครของมัน) เวลาสงใชเงินคืน สมาชิกกลุมบางคนไม
สามารถจะหาเงินคืนทันตามกําหนดได จึงเปนปญหาทะเลาะกันในกลุม

-แนวทางแกไข 1. สงเสริมใหมีการปลูกหญาจําหนายเมล็ดทุกราย เพราะมีระยะเวลาสั้น (3-4 เดือน) การ
ประกันราคา และมีบริษัททําสัญญาซื้อ – ขาย แนนอน และยังเปนการลดตนทุนในการเลี้ยงโคดวย
2. สงเสริมการออม สมาชิกกลุมฯ ทุกคนตองเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยฯ ในหมูบานนั้น
3. ตองมีอาชีพอื่นเสริมที่ดูวาจะสามารถสรางรายไดพอที่จะสงได
4. ใหสมาชิกกลุมทําขอตกลงรวมกัน
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8. ประโยชนขององคความรู
1) ทําใหกลุมสมาชิกที่กูเงินทุนหมุนเวียนสามารถสงใชตามกําหนดได 100% (อ.หนองสูง ไมมีหนี้คาง 100 %)
2) การลดปญหาความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นนอยลง ชุมชนมีความรักสามัคคี
3) เจาหนาที่เขาชุมชนและทํางานในชุมชนอยางมีความสุข
4) มีกลุมอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ทําใหเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ภายในป 2565

**************************************************

