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ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน จัดท ำ “คู่มือกำรบริหำรงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี Thai Women Empowerment Funds Management Handbook”
เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
โดยมีเนื้อหำสำระสอดคล้องกับนโยบำยส่วนหนึ่งของกรมกำรพัฒนำชุมชนในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหนี้ แต่ในส่วน
ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีซึ่งเป็นกองทุนท่ีส่วนรำชกำรท้ังส่วนกลำงและภูมิภำคเข้ำไป
ด ำเนินกำรเองท้ังหมดในรูปของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนซึ่งมี 
กำรบริหำรงำนกองทุนท่ีแตกต่ำงไปบ้ำง โดยกำรบริหำรงำนกองทุนจะเป็นกำรบริหำรงำนกองทุน
ท่ีเป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรบริหำรงำนกองทุนก่อนสมำชิกเป็นหนี้ (Before Debt)  
กำรบริหำรงำนกองทุนขณะสมำชิกเป็นหนี้ (While in Debt) และกำรบริหำรงำนกองทุน 
หลังสมำชิกเป็นหนี้ค้ำงช ำระ (After Debt)  

 คณะผู้จัดท ำต้องขอขอบคุณผู้บริหำรของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีทุกท่ำนท่ีให้
ข้อมูลสำระส ำคัญอันน ำไปสู่กำรรวบรวมจัดท ำคู่มือ และโดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรบริหำรงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี Thai Women Empowerment Funds Management Handbook 
จะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน และเจ้ำหน้ำท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
รวมท้ังคณะหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ติดตำมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรสีืบต่อไป 
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นิยาม 

 “คู่มือการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” มีถ้อยค าที่มีความหมาย ( : ) โดยสรุป ดังนี ้
พระราชบัญญัติ : พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 

 ข้อบังคับ : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
 กองทุน : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
 การบริหารงานกองทุน : การบริหารจัดการกองทุนก่อนเป็นหนี้ ขณะเป็นหนี้  และ 
หลังเป็นหนี้ค้างช าระ 
 หน้ี : หนี้กองทุนอันเกิดจากสมาชิกกู้ยืมเงินและรวมถึงหนี้ที่เกิดจากการทุจริตเงินกองทุน 
 หน้ีกองทุนเดิม : หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนระหว่างปี 2556 - 2559  
 หน้ีกองทุนใหม่ : หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนระหว่างปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
 หน้ีตามสัญญา : หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
 หน้ีตามกฎหมาย : หนี้เกิดจากการทุจริต 
 หน้ีตามสัญญาเดิม : หนี้ที่เกิดจากสัญญากู้ยืมเงินระหว่างปี 2556 – 2559  
 หน้ีตามสัญญาใหม ่: หนี้ที่เกิดจากสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 
 หน้ีค้างช าระ : หนี้ถึงก าหนดช าระแล้วยังไม่ช าระหรือช าระไม่ครบ 
 การแจ้งเตือน : การแจ้งเตือนสมาชิกลูกหนี้ให้น าเงินมาช าระหนี้ 
 การผิดนัด : การที่สมาชิกลูกหนี้ไม่ช าระหนี้หรือช าระหนี้ไม่ครบตามก าหนด 
 การผิดนัดกรณีทุจริต : ผู้เอาเงินไปโดยมิชอบถือว่าผู้นั้นท าละเมิดโดยผิดนัดตั้งแต่เวลาเอาเงินไป 
 ผลการผิดนัด : ผู้ผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 บาท ต่อปีของเงินต้นหรือเงิน 
ที่เอาไปในกรณีทุจริต 
 ดอกเบี้ยตามสัญญา : ดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 ดอกเบี้ยผิดนัด : ดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดเกิดขึ้นหลังผิดนัดตามสัญญา หรือทุจริต 
 เบี้ยปรับ : จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในสัญญาเมื่อลูกหนี้ผิดนัดต้องชดใช้ตามที่ก าหนด ซึ่งเป็น
คนละส่วนกับดอกเบี้ยผิดนัด 
 การขอผ่อนผัน : การขอขยายก าหนดเวลาช าระหนี้ออกไป 
 การรับสภาพหน้ี : การท าหนังสือยอมรับกับเจ้าหนี้ว่าตนเป็นหนี้ตามสัญญา 
 การปรับโครงสร้างหน้ี : การท าหนังสือขอผ่อนช าระหนี้ โดยเจ้าหนี้เอื้อประโยชน์ในการ
ผ่อนช าระหนี้เท่าที่ท าได้ 
 การผ่อนช าระหน้ี : การที่ลูกหนี้ไม่มีเงินช าระหนี้ท้ังหมด จึงผ่อนช าระหนี้เป็นงวด ๆ 
 การเพิกเฉย : การที่ลูกหนี้ไม่ยอมช าระหนี้ 
 ลูกหน้ีร่วม : การที่ลูกหนี้ทุกคนต้องผูกพันจนกว่าหนี้นั้นจะถูกใช้คืนจนครบถ้วน  
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 การยักยอก : การครอบครองเงินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วทุจริต
เบียดบังเงินนั้นไป 
 การฉ้อโกง : การหลอกลวงให้ได้ไปซึ่งเงินโดยทุจริต  
 ร้องทุกข์ : การแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
 พนักงานสอบสวน : เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ท าหน้าที่สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน  

 พนักงานอัยการ : ข้าราชการผู้มีอ านาจด าเนินคดีฐานะทนายแผ่นดิน  
 คดียอมความได้ : คดีความผิดส่วนตัวตรงข้ามคดีอาญาแผ่นดินซึ่งยอมความไม่ได้ 
 การถอนแจ้งความ : การถอนค าร้องทุกข์ตามกฎหมายใช้ได้เฉพาะคดียอมความได้
 คดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองคดีอาญา : คดีอาญาที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินตามกฎหมาย
ก าหนด ซึ่งเมื่อด าเนินคดีอาญาต้องเรียกร้องค่าเสียหายด้วย 
 การไต่สวนมูลฟ้อง : การน าคดีอาญาฟ้องต่อศาลโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่พนักงานอัยการฟ้อง
ศาลต้องให้มีการไต่สวนมูลฟ้องก่อน ว่าคดีนั้นมีมูลการกระท าความผิดหรือไม่ 
 คณะกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.)  
 คณะอนุกรรมการจังหวัด : คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ระดับจังหวัด (อกส.จ.) 
 คณะอนุกรรมกรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานคร ( อกส.กทม.) 
 คณะท างานขับเคลื่อนจังหวัด : คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดที่คณะอนุกรรมการจังหวัดแต่งตั้ง 
 คณะท างานขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร : คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานครที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
 คณะท างานขับเคลื่อนเขต : คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตที่
คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมาจากตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน
 คณะท างานขับเคลื่อนต าบล/เทศบาล : คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบล/เทศบาล ที่คณะอนุกรรมการอ าเภอแต่งตั้ง 
 อาสาสมัครผู้ประสานงานชุมชน : อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ชุมชนที่คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
 อาสาสมัครผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน : อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่คณะอนุกรรมการอ าเภอแต่งตั้ง 
 คณะท างานติดตามหน้ี : คณะท างานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครหรือคณะท างานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ที่คณะอนุกรรมการ
จังหวัด/กทม.แต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ติดตามหนี้กองทุน  
 อธิบดี : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
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 ผู้อ านวยการ : ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 ผู้ว่าราชการจังหวัด : หัวหน้าหน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด 
 นายอ าเภอ : หัวหน้าหน่วยราชการส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด  
 พัฒนาการจังหวัด : หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา : ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ซึ่งท าหน้าที่เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร 
 พัฒนาการอ าเภอ : หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
 พัฒนากร : ข้าราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติภารกิจในท้องที่ต าบล 
 ข้าราชการ : ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนช่วยงานกองทุน 
 พนักงาน : พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 ลูกจ้าง : ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปฏิบัติงานตามโครงการ 
 ส านักงานกองทุน : ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
 ส านักงานเลขาฯ จังหวัด : ส านักงานเลขานกุารคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด ตั้งอยู่ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 ส านักงานเลขาฯ กทม. : ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ส านักงานกองทุน กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 ส านักงานเลขาฯ อ าเภอ : ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ ตั้งอยู่ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 



                                                                                                             
 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ 
และเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยน าศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่า
เป็นพลังสังคมอย่างหนึ่งท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการน ามาใช้อย่าง
สร้างสรรค์รวมท้ังเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 
สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาคอย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุข  
อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายส าหรับการด าเนินงานดังกล่าวมีความเป็นมา ดังนี้ 

เริ่มแรกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดิมอยู่ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท าขึ้น
ต่อมาในช่วงกลางปี 2555 ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2555 มอบให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็น
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ หลังจากนั้นการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ด าเนินการภายใต้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
มาโดยตลอดจนกระท่ังมีการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) อยู่ภายใต้การบริหารของกรมการพัฒนาชุมชน และภายหลัง
คณะรัฐมนตร ีมีมติเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2558 เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ขึ้นใหม่ในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จ านวน 100 ล้านบาท และเริ่มตั้ งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน  
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยมีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) อยู่ภายใต้
การบริหารของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นต้นมา 

ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวัน ท่ี  12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรีของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 

 



                                                                                                            5 
 

เมื่อกล่าวโดยสรุปความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น 
5 ระยะ ดังนี้ 

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้การดูแลของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้การดูแลของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 

3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้การดูแลของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
และเฉพาะส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติอยู่ท่ีกรมการพัฒนาชุมชน 

4. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถูกตั้งใหม่ท่ีกรมการพัฒนาชุมชน 
5. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้การดูแลของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ถูกควบรวมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกรมการพัฒนาชุมชน 
เมื่อการควบรวมดังกล่าวเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีและพระราชบัญญัติการบริหาร 

ทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ท าให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ต้องรับโอน
ภาระหนี้สินของกองทุนเดิมมาบริหารจัดการในกองทุนใหม่ ซึ่ง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559
ปรากฏว่ากองทุนเดิมมีหนี้ค้างช าระอยู่ประมาณ 2,700 กว่าล้านบาท ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของ
การบริหารจัดการหนี้ค้างช าระ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ าเภอ 
รวมท้ังคณะท างานขับเคลื่อนชุดต่าง ๆ ในแต่ละระดับตามกฎหมายข้อบังคับในปัจจุบัน 
 
 
.......................................................................................................................................... 
* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 
มาตรา ๔๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รวมทุนหมุนเวียนใด ให้มีผลเป็นการโอนทรัพย์สินหนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ 
หน้าท่ี พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนท่ีคงอยู่ภายหลงัการรวมทุนหมุนเวียนหรือของทนุ
หมุนเวียนใหม่ เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ ให้ด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อรวมทุนหมุนเวียนนั้น 
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2. วัตถุประสงค์ของกองทุน* 
 ๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

๒. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 
น าไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิ ทักษ์สิทธิของสตรีและ
ผูด้้อยโอกาสอ่ืนๆ ในสังคม 

๓. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี 
การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรี
และองค์กรของสตร ี

๔. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาและพฒันาสตรี
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 ข้อสังเกต : การพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติ เงินกองทุนเพื่อจ่าย ให้แก่สมาชิก 
ตามโครงการต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หากไม่เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ต้องเรียกเงินดังกล่าวคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทันที เพราะเป็น 
การจ่ายเงินและรับเงิน โดยมิชอบตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................................................................................... 
* ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 
ข้อ ๑๙   การใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารกองทุน 
การจ่ายเงินตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
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3. กำรใช้จ่ำยเงินกองทุน* 
การใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปเพ่ือกิจการ เพียง 2 กรณี เท่านั้น ได้แก่ 

(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารกองทุน 
การจ่ายเงินตาม (๑) ได้แก่ การใช้จ่ายเงินเพื่อให้กู้ยืม และการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็น 

เงินทุนอุดหนุน 
การจ่ายเงินตาม (2) ต้องตามรายการในแผนการด าเนินงานประจ าปีซึ่งได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกระทรวงการคลัง 
4. กำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (Thai Women Empowerment Fund 
Management) 
 ถ้าหากเปรียบกองทุนเป็นบริษัทท่ีท าการค้าธุรกิจอย่างหนึ่ง สินค้าส าคัญท่ีทางบริษัท
ส่งไปในท้องตลาด ได้แก่ เงินท่ีให้สมาชิกกู้ยืม สินค้าเงินกู้ยืมจึงมีกระบวนการเป็นวัฏจักร
ลักษณะให้สมาชิกกู้ยืมเงิน น าเงินไปใช้ และใช้เงินคืน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การบริหารงานกองทุน 
โดยหลักคือการบริหารจัดการเงินกองทุนท่ีเรียกว่า “หน้ี” อาจแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

(1) การบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ (ก่อนเป็นหนี้ : Before Debt)  
(2) การบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้ (ขณะเป็นหนี้ : While in Debt) 
(3) การบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนี้ค้างช าระ (หลังเป็นหนี้ค้างช าระ : After Debt) 

 
 
 
 
 
 

........................................................................................................................................... 
* ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

พ.ศ.2559 
ข้อ ๑๙    การใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารกองทุน 
การจ่ายเงินตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
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   บริหำรจั กำรหนี 

บริหำรจั กำร หนี 

  ก่อนเป็นหนี 

 ข ะเป็นหนี 

 

 

  ห ังเป็นหนี ค้ำงช ำระ

 
 
 ปัญหาส าคัญของการบริหารงานกองทุนในปัจจุบันหนี้ เป็นหนี้ค้างช าระท่ียืดเยื้อมาจาก
กองทุนเดิม จ านวน 2,700 กว่าล้านบาท แต่เมื่อกรมเข้ามาดูแลกองทุนปรากฏว่าไม่มีเพียงหนี้
กองทุนเดิมท่ีเป็นปัญหาเท่านั้น กลับมีหนี้ค้างช าระเกิดขึ้นกับกองทุนใหม่ ดังนั้น ย่อมแสดงว่า
การบริหารงานกองทุนใหม่ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ ขณะเป็นหนี้น่าจะมีปัญหา ด้วยเหตุดังกล่าว  
จึงต้องศึกษาท าความเข้ าใจในกระบวนการก่อนเป็นหนี้ และขณะเป็นหนี้ ควบคู่ ไปกับ 
การบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนี้ค้างช าระเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งจะได้ 
กล่าวในล าดับถัดไป 

5. นโยบำยกำรบริหำรจั กำรกองทุนกับกำรบริหำรงำนกองทุน 

 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า การบริหารงานกองทุนมีความสอดคล้องกับนโยบายกรมฯ 
ในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารโครงการ บริหารสัญญา 
และบริหารหนี ้โดยอาจแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

กระบวนกำร นโยบำยบริหำรกองทุนชุมชน กำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
1 การบริหารโครงกำร การบริหารงานก่อนเป็นหนี้ 
2 การบริหารสัญญำ การบริหารงานข ะเป็นหนี้ 
3 การบริหารหนี  การบริหารงานห ังเป็นหนี้ค้างช าระ 
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ข้อสังเกต : ในเบื้องต้นกองทุนชุมชนแต่ละอย่างตามนโยบายกรม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กองทุน กข.คจ.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ท้ังสามกองทุนต่างมีความบริบท (Context) ท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

(1) ข้อกฎหมำยที่ใช้ก ำกับกองทุนแต่ ะกองทุน 

ที่ ชื่อกองทุนชุมชน ข้อกฎหมำยที่ใช้ก ำกับ 
1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการ

ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต พ.ศ. 2555 
2 กองทุนฯ กข.คจ. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้

จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 
3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อบังคับฯ คกส.ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ พ.ศ.2559 

 
(2) องค์กรบริหำรงำนกองทุน 

ที่ ชื่อกองทุนชุมชน กำรบริหำรงำนกองทุน 
1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ประชาชนรวมกลุ่มจัดตั้งเลือกคณะกรรมการบริหาร 
2 กองทุนฯ กข.คจ. ประชาชนรวมกลุ่ม แล้วเลือกประธานกันเอง 

3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คกส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯจังหวัด บริหารงาน 
 
(3) สถำนะผู้บริหำรงำนกองทุนตำมกฎหมำย 

ที่ ชื่อกองทุนชุมชน สถำนะผู้บริหำรงำนตำมกฎหมำย 
1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มประชาชน : เกิดการกระท าความผิดเป็น

ความผิดส่วนตัว 
2 กองทุนฯ กข.คจ. คณะกรรมการ : ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากราชการ 

เกิดการกระท าผิด เป็นความผิดส่วนตัว 
3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะอนุกรรมการ คณะท างาน : เป็นเจ้าพนักงาน 

เกิดการกระท าความผิดเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 
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(4)  ผู้ตรวจสอบเมื่อเกิ กำรกระท ำควำมผิ  

ที่ ชื่อกองทุนชุมชน ผู้ตรวจสอบเมื่อเกิ กำรกระท ำควำมผิ  
1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กรม/จังหวัด/อ าเภอ มอบ พัฒนาการจังหวัด/อ าเภอ 
2 กองทุนฯ กข.คจ. กรม/จังหวัด/อ าเภอ มอบ พัฒนาการจังหวัด/อ าเภอ 
3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการฯจังหวัด 

กรม/กระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจสอบ 
 
  

(5) ควำมรับผิ เมื่อเกิ ควำมเสียหำย 
ที่ ชื่อกองทุนชุมชน ควำมรับผิ เมื่อเกิ ควำมเสียหำย 
1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด าเนินคดีทางแพ่ง/อาญา/มาตรการทางสังคม 
2 กองทุนฯ กข.คจ. ด าเนินคดีทางแพ่ง/อาญา/มาตรการทางสังคม 
3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด าเนินคดีทางแพ่ง/อาญา/ความรับทางละเมิด/วินัย 

 

โดยสรุปแล้วอ านาจหน้าท่ีการบริหารงานกองทุนในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
กับกองทุน กข.คจ. ผู้มีอ านาจหน้าท่ีบริหารงานดังกล่าวเป็นภาคประชาชน ส่วนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีก ารบ ริห ารงานนั้ น เป็ นภ าคราชการ ท้ั งหมด  และ เป็ น เจ้ าพ นั ก งาน 
ตามกฎหมายท้ังสิ้น ท าให้การบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องมีความรอบคอบ 
และจ าเป็นต้องยึดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนเป็นส าคัญ 

 



 
 

บทท่ี 1 
การบริหารโครงการ (การบริหารงานกองทุนก่อนเปน็หนี้) 

( Before Debt )   
 การบริหารโครงการ (การบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้) ( Before Debt )     
เป็นกระบวนการท่ีต้องกระท าก่อนสมาชิกลูกหนี้ลงนามในสัญญา เป็นกระบวนการพิจารณา
ด าเนินการของคณะท างานขับเคลื่อนแต่ละระดับ คณะอนุกรรมการอ าเภอ และคณะอนุกรรมการ
จังหวัดเพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบโครงการโดยพิจารณาให้ความเห็น ให้ความเห็นชอบ และ
อนุมัติโครงการท่ีสมาชิกเสนอขอกู้เงินจากกองทุน 

                               
99

   บริหาร   การหน้ี

บริหาร   การ หนี้

  ก่อนเป็นหนี้

    เป็นหนี้

 

 

  ห  งเป็นหน้ีค าง  าร 

 

1. กร บวนการพิ าร าก่อนเป็นหนี้ (การไ  มา องโครงการ) 
กระบวนการเร่ิมแรกต้องเกิดจากความประสงค์สมัครใจร่วมกันของสมาชิกเพ่ือร่วมกัน 

ด าเนินงานจัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุน กระบวนการดังกล่าว
จึงจ าเป็นต้องปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ รายงานการประชุม โดยมีเนื้อหาสาระ 
อย่างน้อยต้องมีการเลือกผู้แทนกลุ่ม การมอบอ านาจให้ผู้ แทนกลุ่มด าเนินการเสนอโครงการ 
การจัดท าโครงการ และการเห็นชอบโครงการ พร้อมท้ังก าหนดวงเงินท่ีต้องกู้จากกองทุน 
เพื่อไปด าเนินการตามโครงการ โดยก าหนดจ านวนเงินและเงื่อนเวลาการช าระเงินคืนไว้อย่างชัดเจน 

ในส่วนของคณะท างานขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ มีภารกิจในการพิจารณาให้ความเห็น
ประกอบโครงการท่ีสมาชิกเสนอ จากนั้นส่งให้คณะอนุกรรมการอ าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วเสนอไปยังคณะท างานขับเคลื่อนจังหวัดให้ความเห็นประกอบ จนกระท่ังเสนอโครงการให้ 
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คณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ ส าหรับในส่วนของกองทุน กทม. มีลักษณะ
เสนอโครงการให้คณะท างานขับเคลื่อนเขตให้ความเห็นประกอบ เสนอให้คณะอนุกรรมการ กทม.
พิจารณาอนุมัติ  แต่การเสนอคณะอนุกรรมการ กทม. ต้องผ่านให้ส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กทม. ได้ตรวจสอบโครงการท่ีสมาชิกเสนอก่อน ดังนั้นการเสนอโครงการ 
ของสมาชิกกองทุน กทม. ในทางปฏิบัติจึงมีการกลั่นกรองโดยส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กทม. อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากการบริหารงานของจังหวัด  

2. การให เหตุผ ในการอนุม ติโครงการ 
 การด าเนินการพิจารณาแต่ละโครงการ ต องมีเหตุผ ปรากฏในรายงานการประชุม 
ท้ังของคณะอนุกรรมการอ าเภอ และคณะอนุกรรมการจังหวัดโดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ 
เหตุผลประกอบอาจเป็นแบบ รายการตรวจสอบ (Checklist) โดยข้อกฎหมายตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.2559 รายการ  
ท่ีต้องให้ความเห็นหรือตรวจสอบจะแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นคุณสมบัติของสมาชิก 
กับหลักเกณฑ์พื้นฐาน (ลักษณะของโครงการ) 
 คุ สมบ ติ องสมา ิกผู  อร บการสน บสนุนต องมีคุ สมบ ติท ้ง 4 ปร การ   งนี้ 
 (1) จ านวนสมาชิกตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป (ปัจจุบันลดลงเหลือ 3 คน) 
 (2) ภูมิล าเนาของสมาชิกอยู่ในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 (3) สมาชิกต้องด าเนินงานหรือมีผลงานเกี่ยวข้องกับอาชีพท่ีขอรับการสนับสนุนสมาชิก
 (4) ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเส่ือมเสียและขาดวินัยทางการเงิน 
 โครงการต้องมี  กษ     งนี้ 
 (1) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีเป็นส าคัญ 
 (2) เป็นโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงานกองทุน 
 (3) เป็นโครงการท่ีมีผลการด าเนินงานหรือผ่านการฝึกอบรมมาก่อน 
 (4) เป็นโครงการท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือต่อความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชน  

ท้ังนี้ การขอรับการสนับสนุนมีเงื่อนไขว่า โครงการหนึ่งต้องขอรับการสนับสนุนไม่เกิน 
200,000 บาท และมีก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ไม่ เกิน 2 ปี และต้องช าระคืน 
อย่างน้อยปีละ 2 งวด 
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3. การใ   ุ ยพินิ ในการพิ าร าโครงการ 
 การพิจารณาโครงการไม่ว่าเป็นกรณีให้ความเห็นประกอบ กรณีให้ความเห็นชอบ  

หรือกรณีอนุมัติโครงการ คณะท างานขับเคลื่อน คณะอนุกรรมการอ าเภอ หรือคณะอนุกรรมการ
จังหวัด ต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 (1) วัตถุประสงค์โครงการอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของกองทุนและเหมาะสมกับวงเงินกู้
หรือไม ่อย่างไร 
 (2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการมีการคาดการณ์
หรือไม่ อย่างไร 
 (3) ความสามารถในการช าระเงินคืน พิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถของสมาชิก
และหลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน (ลักษณะของโครงการ)  
 (4) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงของการด าเนินงานตามโครงการ 
          การพิจารณาโครงการโดยใช้ดุลยพินิจท้ัง 4 ข้อ ดังกล่าว เป็นการใช้ดุลยพินิจเป็นราย
โครงการตามท่ีสมาชิกแต่ละกลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุน  

4. การท าส ญญาภายห  งไ  ร บอนุม ติโครงการ 
 การท าสัญญาภายหลังได้รับอนุมัติโครงการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องมีความตั้งใจ
เพราะสัญญาเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย การท าสัญญาต้องค านึงถึงคุณภาพ ความสมบูร ์
 องส ญญามากกว่าอ้างว่าปริมาณของสัญญาท่ีจะท ามีจ านวนมากจึงต้องรีบด าเนินการ  
จนท าให้สัญญาไม่สมบูรณ์ เช่น เติมข้อความในสัญญาไม่ครบ ขาดการลงนามในสัญญา  
สัญญามีการแก้ไขแล้วไม่ลงนามก ากับ จ านวนเงินเป็นเลขกับตัวหนังสือขัดแย้งกัน หรือแม้แต่
การเติมค าลงในสัญญามีท้ังพิมพ์และเขียน การลงวันท่ี เดือน ปี ท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
เป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของความไม่สมบูรณ์ของสัญญาท้ังสิ้น ดังนั้น การท าสัญญา 
จึงมีข้อควรค านึงถึงความสมบูรณ์ของสัญญาเป็นส าคัญ และในบางครั้งอาจต้องมีระบบการสอบทาน
ถึงสองหรือสามครั้งก่อนมีการโอนเงินให้กลุ่มสมาชิก 
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5. การ   เก็บส ญญาอย่างเป็นร บบ 
 การจัดเก็บสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาถือเป็นเรื่องส าคัญ มีหลายจังหวัด 
ท่ีประสบปัญหาเอกสารหลักฐานตัวจริงหาไม่พบ ต้องแจ้งความและน าบันทึกการแจ้งความ 
มาประกอบกับส าเนาส่งฟ้อง ซึ่งส่วนมากเป็นกรณีท่ีเกิดกับกองทุนเดิม ส าหรับกองทุนใหม่ยังไม่ 
ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทควรมีร บบ   เก็บส ญญา 
ท่ีสามารถค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยอาจจัดท างบหน้าหรือสารบัญไว้ รวมท้ังการใช้
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบจัดเก็บ 

6. การโอนเงินให ก ุ่มสมา ิกภายห  งส ญญาสมบูร ์ 
 การโอนเงินให้สมาชิกกลุ่มต้องมีความรอบคอบและต้องโอนภายหลังจากสัญญาได้จัดท า
โดยสมบูรณ์แล้ว และต้องถือว นที่โอนเงินให ก ุ่มสมาชิกเป็นวันท่ีเริ่มนับของสัญญากู้ยืมเงิน
และสถานะสมาชิกท่ียื่นขอรับการสนับสนุน จะกลายเป็นสถานะ “ลูกหนี”้ ของกองทุน 

 การเป็นลูกหนี้กองทุนมีความผิดแปลกไปจากกองทุนอื่น ตรงท่ีว่าลูกหนี้กองทุน 
นับแต่วันรับเงินไปจะต้องด าเนินงานตามโครงการภายใน 7 วันท าการ และให้รายงาน  
ผลการด าเนินงานครั้งแรกพร้อมภาพถ่าย ส่งให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ าเภอ
หรือส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กทม.แล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน แล้วแต่กรณี 
นับแต่วันท่ีได้รับเงินโอน 

 7. การร บเงินโอนแ  วไม่สามารถ  าเนินการตามโครงการไ   
 เมื่อสมาชิกรับเงินโอนไปแล้วไม่สามารถ  าเนินการตามโครงการได้ กลุ่มสมาชิก 
ต้องโอนเงินคืนกองทุนภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันรับโอน หากพ้นก าหนดต้องเสียดอกเบี้ย 
ในอัตราผิดนัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปีของเงินท่ียังไม่คืนกองทุน 
 ภายหลังท่ีกลุ่มสมาชิกรับโอนเงินจากกองทุนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการบริหารงาน
กองทุนขณะเป็นหนี ้ซึ่งจะได้กล่าวในบทถัดไป 
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8. การตรว สอบความถูกต องเกี่ยวก บการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ 
 หากพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2559
อาจพิจารณาใช้เป็นหลักเกณฑ์การติดตามตรวจสอบการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ ได้ดังนี้ 

           การตรว สอบความถูกต องเกีย่วก บการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ 

              (Before Debt Checklist) 

ที่ รายการ มี  าเนินการ
หรือไม่ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
1. สมา ิกปร  ุมเ ือกผู แทนก ุ่ม    
2. สมา ิกร่วม   ท าโครงการ    
3. สมา ิกร่วมก าหน   านวนเงินกู     
4. สมา ิกร่วมก าหน เว าเงินคืน    
5. สมา ิกต ้งแต่ 5 คน  ึ้นไป    
6. ภูมิ  าเนาไม่น อยกว่า 6 เ ือน    
7. มีการ  าเนินงานหรือมีผ งาน    
8. ไม่เป็นผู มีปร ว ติเสื่อมเสีย    
9. โครงการเพื่อพ ฒนาอา ีพฯ    
10. โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์    
11. โครงการที่มีผ การ  าเนินงานฯ    
12. โครงการที่ไม่ก่อให เกิ ความเสียหาย    
13. ว ตถุปร สงค์โครงการเหมา สม    
14. ความคุ มค่าแ  ปร โย น์    
15. ความสามารถในการ  าร เงินคืน    
16. พิ าร าปั   ยเสี่ยง    

การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ (Before Debt Checklist) 
จ านวน 16 ข้อ สามารถตรวจสอบได้จากกระบวนการพิจารณาของคณะท างานขับเคลื่อน 
คณะอนุกรรมการอ าเภอ และคณะอนุกรรมการจังหวัดตามรายละเอียด ท่ีปรากฏในรายงาน 
การประชุมหรือเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการประชุมในลักษณะรายการตรวจสอบ (Checklist)  
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9. ห  กเก ฑ์ที่ใ  ในการติ ตามตรว สอบการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ อาจมี
สาระส าคัญสรุปได้ 5 ข้อ ดังนี้ 

(1) มีรายงานการประชุมการรวมกลุ่ม พิจารณาตั้งผู้แทนกลุ่ม และพิจารณาจัดท าโครงการ 
หรือไม่อย่างไร 

(2) มีรายงานการประชุมพิจารณาโครงการพร้อมรายละเอียดให้ความเห็นในชั้น
พิจารณาของคณะท างานขับเคลื่อน หรือให้ความเห็นชอบชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการอ าเภอ 
หรืออนุมัติโครงการในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการจังหวัด หรือไม่อย่างไร 

(3) มีสิ่งใดในเอกสารหลักฐานหรือในรายงานการประชุมท่ีแสดงว่าผู้กู้ได้มีการด าเนินงาน 
หรือมีผลงานเกี่ยวข้องกับอาชีพท่ีขอรับการสนับสนุน 

(4) มีสิ่งใดในเอกสารหลักฐานหรือในรายงานการประชุมว่าผู้กู้ ไม่เป็นผู้มีประวัติ 
เส่ือมเสียและขาดวินัยทางการเงิน 

(5) มีสิ่งใดในเอกสารหลักฐานหรือในรายงานการประชุมว่าโครงการท่ีเสนอต้องเป็น
โครงการท่ีมีผลการด าเนินงานหรือผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาก่อน 

 หลักเกณฑ์ท้ังห้าข้อนี้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานกองทุน
ก่อนเป็นหนี้ ซึ่งหากผู้บริหารงานกองทุนได้พบประเด็นใดประเด็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ห้าข้อนี้  
ควรต้องมีการแก้ไขกับกรณี ท่ีผ่านมาแล้ว และหามาตรการหรือแนวทางป้องกันไม่ให้ 
เกิดประเด็นดังกล่าวกับกรณีใหม ่

                                
124

 ห  กเก ฑ์การติ ตามตรว สอบฯ  ก่อนเป็นหน้ี 

 ต วผู กู  + โครงการ
                                      

  

                                                 

                                        

                                          

                                   

 



 
 

บทท่ี 2  
การบริหารสัญญา (การบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้) 

(While in Debt) 

 การบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้ เป็นการบริหารงานภายหลังท่ีสมาชิกลูกหนี้ 
ได้ท าสัญญากับกองทุนและได้รับโอนเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กระบวนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้
เป็นบทบาทหน้าท่ีท้ังสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้ คือ กองทุน และฝ่ายลูกหนี้คือสมาชิกลูกหนี้ ซึ่งท้ังสองฝ่าย
ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีตามข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 

1. สภาพเป็นหนี้ของกองทุน  
 สภาพการเป็นหนี้ของสมาชิกลูกหนี้กับกองทุน นอกจากเป็นหนี้เงินตามสัญญาท่ีลูกหนี้ 
มีหน้าท่ีต้องช าระเงินคืนตามสัญญาแล้ว ยังมีหนี้อีกอย่างหนึ่ งคือหนี้การกระท า ท่ีลูกหนี้ 
ต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้ยื่นแบบขอรับการสนับสนุน ดังนั้น กระบวนการน าเงิน  
ท่ีกู้ ไปใช้ตามโครงการจึงถือเป็นหน้าท่ีแตกต่างไปจากการกู้ยืมเงินท่ัวไป  เพราะหนี้กองทุน 
ไม่มีเพียงแต่หนี้เงินยังมีหนี้การกระท าตามโครงการของลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่กระท าตามโครงการ 
กองทุนต้องเรียกเงินท่ีกู้ไปคืนทันทีเพราะเป็นกรณีท่ีเข้าข่ายลูกหนี้ผิดสัญญา ในขณะเดียวกัน  
หากลูกหนี้ รับ เงินไปแล้วไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการได้ลูกหนี้ก็ต้องคืนเงิน ท่ีกู้ 
ให้กลับกองทุนเช่นเดียวกัน 

2. หนี้เงินและหนี้การกระท า 
 หนี้ เงินเป็ นหนี้ ท่ี สมาชิ กลู กหนี้ ต้ องปฏิ บั ติ ต ามสัญญาตามเงื่ อนเวลาท่ี ก าหนดไว้ 
แต่หนี้การกระท าเป็นหนี้ ท่ีลูกหนี้ต้องด าเนินการตามโครงการ ในการติดตามตรวจสอบ 
จะพบว่าภายหลังจากสมาชิกลูกหนี้รับเงินแล้ว สมาชิกลูกหนี้ต้องด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับ
การอนุมัติภายใน 7 วันท าการ และต้องรายงานผลการด าเนินงานครั้งแรกพร้อมภาพถ่าย 
ส่งส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ าเภอและส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กทม. 
แล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่รับเงินโอน 
 การรายงานดังกล่าวปัจจุบันได้มีการเสนอขอแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การใช้จ่ายเงินฯ อาจกระท าโดยการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 

(Electronic Mail) ก็ได้ แต่ต้องมีการรายงาน 
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3. การติดตามและการรายงาน 
 ภายหลังจากสมาชิกรับเงินไปและเริ่มด าเนินงานตามโครงการแล้วสมาชิกลูกหนี้ 
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน จากนั้น
ให้คณะอนุกรรมการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการอ าเภอ และคณะท างาน
ขับเคลื่อนแต่ละระดับติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้คณะอนุกรรมการจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร รายงานผลการอนุมัติโครงการมาท่ีส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อทราบต่อไป 
 การติดตามผลการด าเนินงานอาจต้องเดินทางไปติดตามการด าเนินงานในพื้นท่ีของสมาชิก
ลูกหนี้อันเป็นท่ีตั้งของโครงการและอาจมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้ค าแนะน า 
ก่อนท่ีจะครบสัญญา 

4. การตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้ 
 การตรวจสอบความถูกต้องการบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้นั้น  ส่วนใหญ่จะเป็น 
การตรวจสอบจากรายงานท้ังทางฝ่ายของสมาชิกลูกหนี้ และฝ่ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานแต่ละระดับในฐานะฝ่ายเจ้าหนี้  
 หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานกองทุน "ขณะเป็นหนี้" 
มีสาระส าคัญสรุปได้ 3 ข้อ ดังนี้ 
 (1) หนี้ ตามสัญญาในส่วน ท่ี เป็นหนี้ เงินต้องมีการชดใช้คืนกองทุนจนครบถ้ วน 
ตามก าหนดเวลา การติดตามตรวจสอบการใช้เงินคืนกองทุนอาจดูได้จากระบบ SARA หรือ
ทะเบียนการคืนเงินของสมาชิกลูกหนี้ 
 (2) หนี้ตามสัญญาในส่วนท่ีเป็นหนี้การกระท า ต้องปรากฏเอกสารหลักฐานท่ีสมาชิกลูกหนี้
รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายและรายงานการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
 (3) คณะอนุกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการอ าเภอและคณะท างาน
ขับเคลื่อนในระดับต่าง ๆ ต้องติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของสมาชิกลูกหนี้ภายหลัง  
รับเงินไป ดังนั้น การติดตามตรวจสอบต้องปรากฏเอกสารหลักฐานดังกล่าว 
 

หนี้เงินต้องใช้คืน : หนี้การกระท าต้องด าเนินการ : คณะอนุ/คณะท างานต้องติดตาม+รายงาน 
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           การตรวจสอบความถูกต้องเกีย่วกับการบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้ 

              (While in Debt Checklist) 

ที่ รายการ มีด าเนินการ
หรือไม่ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี 
1. รับเงินโอนแล้ว 7 วันท าการ ลูกหนี้ต้องด าเนินการ    
2. รับเงินโอนแล้วภายใน 30 วัน รายงาน+ภาพถ่าย    
3. มีการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการ    
4. ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการลูกหนีต้้องคืนเงิน    
5. ครบก าหนดการช าระเงินคืนลูกหนี้ช าระเงินคืน    
6. ลูกหนี้รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ    
7. คณะอนุฯ คณะท างานฯ ติดตาม+รายงานผล    

 การตรวจสอบความถูกต้องมีข้อสังเกตดังนี้ 
ประการแรก : ภายหลังสมาชิกลูกหนี้รับเงินกองทุนไปแล้วต้องด าเนินการตามโครงการ

ภายในเจ็ดวันท าการ ซึ่งจะทราบอย่างไรต้องมีการติดตามหรือรายงาน  หากมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องในข้อ 1 ปัญหาสมาชิกลูกหนี้น าเงินกู้ไปแบ่งกันคงไม่เกิดขึ้นดังนั้นการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสมาชิกลูกหนี้ภายในเจ็ดวันท าการนับจากวันรับเงินกองทุนไปจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญ
อันดับแรก และต้องมีการด าเนินการอย่างชัดเจนตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสาร 

ประการที่สอง : หากด าเนินการภายในเจ็ดวันท าการแล้ว ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับ
เงินยังต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานครั้งแรกพร้อมภาพถ่าย รายการนี้ต้องปรากฏเอกสาร
หลักฐานพร้อมภาพถ่ายให้ตรวจสอบ หากไม่มีแสดงว่าสมาชิกลูกหนี้ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ 
ต้องเรียกเงินจากสมาชิกลูกหนี้คืนทันที 

ประการที่สาม : กรณีมีการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการต้องปรากฏหลักฐาน
เอกสารให้ตรวจสอบได้  

ประการที่สี่ : ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไม่ด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติต้องคืนเงิน
ท้ังหมดแก่กองทุนภายในเจ็ดวันท าการ หากพ้นก าหนดสมาชิกลูกหนี้ต้องเสียดอกเบ้ียในอัตราผิด
นัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปีของจ านวนเงินท่ีต้องคืนแก่กองทุน 

ประการที่ห้า : เมื่อครบก าหนดช าระเงินคืนกองทุนสมาชิกลูกหนี้ต้องช าระเงินคืนกองทุน
หากไม่ช าระเงินคืนหรือช าระเงินคืนไม่ครบ สมาชิกลูกหนี้จะกลายเป็นลูกหนี้ผิดนัดทันที และหนี้
ดังกล่าวจะเปลี่ยนจากหนี้ตามสัญญาเป็นหนี้ค้างช าระ การบริหารงานกองทุนจากเดิมเป็นการ
บริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้จะกลายเป็นการบริหารงานกองทุนภายหลังเป็นหนี้ค้างช าระทันที 
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ประการที่หก : เป็นเร่ืองท่ีสมาชิกลูกหนี้ต้องรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ แต่หาก

ข้อความท่ีต้องให้สมาชิกลูกหนี้ต้องรายงานนี้ ไม่ปรากฏในสัญญาโดยสภาพบังคับก็ไม่บังคับให้
สมาชิกลูกหนี้จ าต้องรายงาน แต่ต้องด าเนินการตามโครงการท่ีระบุไว้ในสัญญา 

ประการสุดท้าย : เป็นหน้าท่ีของคณะท างานขับเคลื่อนชุดต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการ 
ท้ังสองคณะท่ีต้องติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของสมาชิกลูกหนี้ จึงเป็นการสิ้นสุดการ
บริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี ้

การด าเนินงานของสมาชิกลูกหนี้ในขณะเป็นหนี้นอกเหนือจากตรวจสอบความถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว ในบางครั้งอาจต้องพิจารณาถึงความเป็นได้ของการด าเนินงานว่าสามารถสร้าง
รายได้สร้างฐานะให้สมาชิกลูกหนี้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งขณะหรือระหว่าง ท่ีสมาชิกลูกหนี้
ด าเนินการกองทุนอาจช่วยหาช่องการตลาด มาตรฐานการผลิต ตลอดจนหาผู้มีประสบการณ์
มาเสนอแนะแก่สมาชิกลูกหนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการด าเนินการบรรลุความต้องการ
ของสมาชิกลูกหนี้อย่างแท้จริง * 

                
64

   หลักเกณ ์ติดตามตรวจสอบ  กระบวนการ  ขณะเป็นหน้ี 

                      

                           

                           

หลักฐานการรายงานของเจ้าหน้ี     

 

 

 

 
 
* ในช่วงการบริหารงานกองทุนในขณะเป็นหนี้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ าเภอ/
จังหวัด/ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาจต้องเข้าไปติดตามและช่วยเหลือการด าเนินงาน
ของสมาชิกลูกหนี้  เช่น ให้ค าปรึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ หาช่องทางการตลาด รวมท้ังเชิญผู้มีความรู้ประสบการณ์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสมาชิกลูกหนี้ให้ประสบความส าเร็จ 



 
 

บทท่ี 3 
การบริหารหนี้ (การบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนี้ค้างช าระ) 

(After Debt) 
 ภายหลังจากด าเนินการโครงการแล้วปรากฏว่าสมาชิกลูกหนี้ไม่สามารถน าเงินท่ีกู้กองทุนไป
มาช าระคืนให้แก่กองทุนได้ หรือช าระคืนแต่ไม่ครบ เมื่อพ้นก าหนดตามสัญญา หนี้ดังกล่าว 
จะกลายเป็นหนี้ค้างช าระ และสมาชิกลูกหนี้จะเป็นลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งสมาชิกลูกหนี้นอกจาก 
ต้องรับผิดชอบเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาแล้วยังต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด 
ร้อยละ 7.5 บาทต่อปีของเงินต้นท่ีค้างช าระ จนกว่าสมาชิกลูกหนี้จะช าระเงินคืนให้แก่กองทุน  
จนครบถ้วน 

1. การบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนีค้้างช าระ 
 การบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนี้ค้างช าระ หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง จะพบว่าความส าเร็จ  
ในจัดการหนี้ค้างช าระตามตัวชี้วัด ประกอบด้วยความส าเร็จในการด าเนินการ 3 กรณี ได้แก่ 

1. การรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ค้างช าระ 
2. การช าระหนี้ของลูกหนี้ค้างช าระ 
3. การด าเนินคดีกับลูกหนี้เพิกเฉย ไม่ยอมช าระหนี้ 
ท้ังหมดนี้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการซึ่งได้มอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการจังหวัด

เป็นผู้มีอ านาจบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นท่ีจังหวัดและคณะอนุกรรมการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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 สิ่งส าคัญของการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระ คือ การผ่อนช าระหนี้ ไม่ใช่การรับสภาพหนี้
เพราะหากมีการรับสภาพหนี้แต่ ไม่มีการช าระหนี้ หรือผ่อนช าระหนี้  หนี้ค้ างช าระนั้ น 
ยังคงมีอยู่ตลอดไป 
 ดังนั้น การให้ลูกหนี้ช าระหนี้หรือผ่อนช าระหนี้จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของการบริหาร
จัดการหนี้ค้างช าระ 
 ในทางตรงกันข้ามหากลูกหนี้ทราบดีแล้วว่าตนเองมีหน้าท่ีต้องช าระหนี้แต่กลับเพิกเฉย 
ต่อการรับสภาพหนี้หรือการผ่อนช าระหนี้ การด าเนินคดีนั้นจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการ 
ภายใต้ขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. ขั้นตอนบริหารจัดการหนี้ค้างช าระก่อนด าเนินคดี 
 การบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนี้ค้างช าระ ตามท่ีกล่าวมาแล้วเป็นกรณีการรับสภาพหนี้
การผ่อนช าระหนี้ และการด าเนินคดี ในแต่ละการด าเนินการล้วนมีความส าคัญกับการบริหารงาน
กองทุนภายหลังเป็นหนี้ค้างช าระทั้งสิ้น 

การรับสภาพหนี้เป็นการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระอย่างหนึ่ง ท าให้เกิดความมั่นใจว่า 
หนี้ค้างช าระดังกล่าวไม่ขาดอายุความและไม่เป็นหนี้สูญ การรับสภาพหนี้จึง เป็นท่ีนิยมท ากัน 
แต่ผลของการรับสภาพหนี้ท่ีส าคัญ คือ ต้องมีการผ่อนช าระหนี้ เพราะหากมีการรับสภาพหนี้
แล้วแต่ไม่มีการผ่อนช าระหนี้ การรับสภาพหนี้ดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับกองทุน 
นอกจากเรื่องอายุความด าเนินคดีเท่านั้น 

การผ่อนช าระหนี ้ถ ือเป็นการบริหารจัดการหนี ้ค ้างช าระที่ เป็นคุณแก่ลูกหนี ้และ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยตรง เพราะจะท าให้ปัญหาหนี้ค้างช าระของลูกหนี้ค่อย ๆ หมดไปในท่ีสุด 
แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้ เพิกเฉยไม่มีการผ่อนช าระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ค้างช าระ  
ขั้นตอนสุดท้ายต้องด าเนินคดีกับลูกหนี้ค้างช าระ 
 ก่อนจะด าเนินคดีกับลูกหนี้ค้างช าระมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แจ้งเตือนลูกหนี้ค้างช าระอีกครั้งหนึ่ง หากยังเพิกเฉยเสนอให้คณะอนุกรรมการอ าเภอ
เห็นชอบให้ด าเนินคดีและคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินคดีกับลูกหนี้ท่ีเพิกเฉย 
        (2 ) ห ากกรณ ีล ูกห นี ้ไม ่เพ ิก เฉยต ิด ต ่อ ขอร ับ สภ าพ หนี ้ห ร ือ ขอผ ่อนช าระห นี้  
ให ้ด าเนินการตามประสงค์ของลูกหนี้ แล้ว เสนอต่อ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอ าเภอ 
เพ่ือรายงานใหค้ณะอนุกรรมการจังหวัดเพื่อทราบต่อไป 
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(3) ถ ้าที ่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดอนุมัติให้ด าเนินคดีกับลูกหนี้ ท่ี เพิกเฉย 
ให้ส านักงานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด  
เสนอเรื่องให้ส านักงานอัยการจังหวัดเพื่อฟ้องคดี ท้ังนี้ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานคดี 
เพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการเป็นระยะ ขณะเดียวกันเมื่อทราบค่าธรรมเนียมด าเนินคดี 
แล้วใหแ้จ้งกรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 

(4) กรณี ท่ีลูกหนี้ขอรับสภาพหนี้ ไม่ว่าจะรับสภาพกี่คน จ านวนเงินท่ีขอรับสภาพหนี้นั้น 
ต้องเต็มจ านวนเท่ากับหนี้ค้างช าระท้ังหมด ( ได้แก่ เงินต้น + ดอกเบี้ยตามสัญญา + ดอกเบี้ยผิดนัด) 

(5) การรับสภาพหนี้ต้องมีก าหนดเวลาให้ลูกหนี้ผ่อนช าระหนี้  จ านวนเงินท่ีช าระหนี้ 
ในแต่ละงวดอย่างชัดเจน และต้องมีข้อความว่า “หากมีการผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าเป็นการ 
ผิดนัดท้ังหมด”  

(6) หากลูกหนี้รับสภาพหนี้แล้วเพิกเฉยหรือผิดนัด ให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ าเภอ 
เห็นชอบให้ด าเนินคดีและคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินคดีกับลูกหนี้ท่ีเพิกเฉย
 (7) ในกรณีของกรุงเทพมหานครให้คณะท างานขับเคลื่อน เขตพิจารณาให้ความเห็น 
และคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อนุมัติให้ด าเนินคดี ส่วนวิธีด าเนินการกับลูกหนี้ 
ค้างช าระให้เป็นไปท านองเดียวกันกับลูกหนี้ค้างช าระของจังหวัด 
 การด าเนินการข้างต้นดังกล่าวเป็นไปอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการอ าเภอ 
และคณะอนุกรรมการจังหวัดและคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครตามปรากฏในค าสั่ง
คณะกรรมการท่ีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท้ังสามคณะ * 
 
 
 
 
 
.............................................................................................................................................. 
* ค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท่ี 2/2559 สั่ง ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2559 
  ค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท่ี 3/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 
  ค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ 4/2559 สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559  
  ปัจจุบันค าสั่งฯ ท่ี 2/2559 และค าสั่งฯ ที่ 4/2559 ได้ถูกยกเลิกด้วยค าสั่งฯ ที่  443/2562 และ ท่ี 444/2562 
  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ตามล าดับ 

  



                                                                                                             24 
 

4. การตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานกองทุนภายหลังเป็นหนี้ค้างช าระ 
 กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานกองทุนภายหลังเป็นหนี้ค้างช าระ
เป็นกระบวนการส าคัญเนื่องจากเป็นการบริหารงานกองทุนในช่วงท่ีลูกหนี้ผิดสัญญากู้ยืม 
เป็นช่วงท่ีลูกหนี้มีปัญหาด้านการเงิน ซึ่งฝ่ายเจ้าหนี้มีความจ าเป็นท่ีต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้
ลูกหนี้มีความสามารถช าระหนี้ค้างช าระให้กองทุนได้ ซึ่งหากไม่ได้รับช าระหนี้คืนหรือลูกหนี้บางกลุ่ม
เพิกเฉยกองทุนมีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินคดีในท่ีสุด  

           การตรวจสอบความถูกต้องเกีย่วกับการบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนี้ค้างช าระ 

              (After Debt Checklist) 

ที่ รายการ มีด าเนินการ
หรือไม่ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี

1. ตรวจสอบโครงการที่มีหนี้ค้างช าระ    

2. ตรวจสอบจ านวนหนี้ค้างช าระ    

3. แจ้งเตือนลูกหนี้ผิดนัดทุกคน แจ้งวัน
เวลาจ านวนเงินที่ต้องช าระชัดเจน 

   

4. ลูกหนี้ติดต่อเพื่อขอ...    

ผ่อนช าระหนี้    

รับสภาพหนี้    

5. ลูกหนี้เพิกเฉย    

6. เสนอเรื่องคณะอนุกรรมการฟ้องคดี    

7. ส่งเรื่องพนักงานอัยการด าเนินคดี    

8. ตั้งผู้ประสานงานคดี    

9. รายงานกรม พร้อมเบิกค่าธรรมเนียม    
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รายการการตรวจสอบ  (Checklist) หนี้ค้างช าระในแต่ละโครงการต้องด าเนินการ 
โดยไม่ชักช้า โดยเฉพาะหนี้ค้างช าระตามสัญญากู้ยืมเงิน ปี 2556 ซึ่งจะเริ่มทยอยขาดอายุความ
เพราะจะเป็ นกระบวนการเริ่มต้นของการด าเนินคดี กับลูกหนี้ ท่ี ไม่มี เจตนาช าระหนี้ 
ในขณะเดียวกันส าหรับลูกหนี้ท่ีมีเจตนาช าระหนี้ หากมาติดต่อขอผ่อนช าระหนี้ หรือขอรับสภาพหนี้ 
และกองทุนได้ให้ผ่อนช าระหนี้ หรือรับสภาพหนี้แล้ว ลูกหนี้ในส่วนนี้ก็จะเกิดความสบายใจ 
ในระดับหนึ่งและ มีความหวังว่าในอนาคตหนี้ท่ีตนค้างช าระคงจะหมดพ้นภาระความผูกพัน 
ในฐานะลูกหนี ้
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 4 
การด าเนินคดี 
(Litigation) 

 การด าเนินคดีเป็นการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระท่ีต้องกระท ากับลูกหนี้ท่ีมี เจตนาเพิกเฉย
ไม่ยอมช าระหนี้ แม้ว่าบางคดีการฟ้องร้องลูกหนี้อาจจะไม่ได้มาซึ่งเงินท่ีลูกหนี้ค้างช าระเลย  
แต่โดยกระบวนการติดตามในขั้นตอนของการด าเนินคดีก็ต้องด าเนินการ เนื่องจากเงินท่ีลูกหนี้  
เอาไปแล้วไม่คืนนั้นคือเงินราชการ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีหน้าท่ีต้องติดตามจนถึงท่ีสุด  
ไม่ว่าคดีนั้นจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ตาม 

                             

1. การด าเนินคดีแพ่ง 
ในการด าเนินคดีกับลูกหนี้ที่ค้างช าระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นการบริหาร

จัดการหนี้ค้างช าระของคณะอนุกรรมการจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร 

แล้วแต่กรณี มีขั้นตอนการด าเนินคดีแพ่งกับลูกหนี้ค้างช าระ ดังนี้ 

3.1 จัดล าดับลูกหนี้ท่ีด าเนินคดีก่อน - หลัง ตามอายุความใกล้จะหมด 
3.2 จัดการรวบรวมเอกสาร ดังนี้ 

(1) สัญญากู้ ยืมเงินฉบับจริง ติดอากรแสตมป์  จ านวนเงิน 2,000 บาท/1 บาท 
และหลักฐานท่ีแสดงว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จ่ายเงินกู้ยืมให้ลูกหนี้ เช่น ใบส าคัญรับเงินกู้ 
หลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีหรือการโอนเงิน 

(2) ส าเนาค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ท่ี 468/๒๕60 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เร่ือง การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับ 
การด าเนินคดีทางแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าท่ี ในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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(๓) แบบค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
(4) หลักฐานเกี่ยวกับการรับช าระหนี้ (ส าเนาใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน) 
(5) หนังสือรับสภาพหนี้หรือหลักฐานท่ีแสดงการรับสภาพหนี้ (ถ้ามี) 
(6) หลักฐานเกี่ยวกับการทวงถาม เช่น ส าเนาหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ 
(7) หลักฐานการรับหนังสือทวงถามหรือหนังสือบอกกล่าว (ใบตอบรับทางไปรษณีย์) 

   (8) หลักฐานเกี่ยวกับยอดหนี้ค้างช าระ เช่น ส าเนารายการค านวณยอดหนี้ท้ังหมด 
หรือ ส าเนาการ์ดบัญชีลูกหนี้  (statement) โดยแสดงรายการหนี้   เงินต้น อัตราดอกเบี้ย 
วันครบก าหนดช าระหนี้  และวันท่ี ท่ีสมาชิกผู้กู้ ได้ช าระไว้แล้ว รายการท่ีค้ างช าระเงินต้น  
จ านวนดอกเบี้ยผิดนัด โดยคิดค านวณยอดหนี้ตั้งแต่วันท าสัญญาจนถึงวันส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ  
พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้จัดท าเอกสารและคิดค านวณไว้ด้วย หากพนักงานอัยการ  
ก าหนดวันยื่นฟ้องแล้ว จะต้องจัดท าเอกสารการค านวณยอดหนี้ใหม่ โดยค านวณจนถึงวันยื่นฟ้อง 
               (9) หนังสอืยินยอมชดใช้หนี้ (ถ้ามี) 

(10) ส าเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของลูกหนี ้
(11) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
(12) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น กรณีลูกหนี้ตายต้องมีใบมรณบัตร เอกสารหลักฐาน

แสดงความเป็นทายาทของลูกหนี้ 
3.3 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานคดี 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนท่ีรับผิดชอบงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เป็นผู้ประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ โดยให้ระบุชือ่ ท่ีอยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

3.4 การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการ 
การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการต้องระบุในหนังสือน าส่งถึงวัตถุประสงค์ท่ีชัดแจ้งว่า 

จะให้ฟ้องผู้ใด ในฐานะใด มูลหนี้ใด จ านวนเงินท่ีเรียกร้อง  
3.5 สรุปข้อเท็จจริงพร้อมพยานเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
3.6 ใบแต่งทนายความ  

  ใบแต่งทนายความต้องใช้แบบพิมพ์ของศาลยุติธรรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (download) 
ได้จากเว็บไซต์ของส านักงานศาลยุติธรรม  
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ใบแต่งทนายความท่ีส่งให้พนักงานอัยการด าเนินคดีนั้น ให้จัดส่งพร้อมแนบส าเนา
หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี ) ค าสั่งมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ของผู้แต่งตั้งทนายความ   

3.7 เงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
เงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ได้แก่  เงินค่าธรรมเนียมตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น ค่าขึ้นศาล ค่าน าหมาย ค่าธรรมเนียมอื่น  
รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการด าเนินคดีท้ังหมด ในกรณีอุทธรณ์ ฎีกา รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมท่ีต้องใช้
แทนแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย 

เมื่อส านักงานอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการเขตพื้นท่ี แจ้งค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแจ้งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่าย 

2. การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
 กรณีส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล หากมี 
การเจรจาไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความกับคู่กรณีส าเร็จแล้ว และไม่จ าเป็นต้องใช้สิทธิ
ทางศาล ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แจ้งให้พนักงานอัยการทราบทันที  
 กรณีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดส่งเร่ืองให้ส านักงานอัยการท่ีมีเขตอ านาจด าเนินคดีและ
พนักงานอัยการได้ด าเนินการยื่นค าฟ้องหรือยื่นค าให้การแล้ว หากจะท าการ ไกล่เกลี่ยและ
ประนีประนอมยอมความ สามารถท าได้โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) ก่อนวันนัดของศาล ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดและลูกหนี้ ผู้ กู้ สามารถ 
แจ้งความประสงค์ขอน าคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้โดยตรงท่ีศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอม  
ข้อพิพาทของศาลท่ีมีเขตอ านาจ 
 (๒) ระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณา ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและลูกหนี้ผู้กู้ 
อาจแถลงต่อศาลให้ส่งคดีเข้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลท่ีมีเขตอ านาจ 
 (3) เมื่อส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รับแจ้งวันนัดไกล่เกลี่ย ให้ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดส่งผู้มีอ านาจ (พัฒนาการจังหวัด) พร้อมหนังสือมอบอ านาจไปศาลเพื่อเข้าร่วมเจรจา 
ไกล่เกลี่ยตามวันเวลาท่ีนัดหมายทุกนัด 
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 ในการไกล่เกลี่ยหากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและลูกหนี้ผู้กู้สามารถตกลงกันได้ 
ให้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือถอนฟ้องคดีว่าต่าง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้อง) คู่ความอีกฝ่าย
ขอลดหนี้ลงบางส่วน หรือขอผ่อนผันการช าระหนี้ ซึ่งพนักงานอัยการผู้ว่าคดีเห็นว่ามีเหตุอันสมควร  
 เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจารณาข้อเสนอ
ประนีประนอมยอมความ หากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตกลงประนีประนอมยอมความ 
ให้มีหนังสือแจ้งเงื่อนไขไปให้พนักงานอัยการทราบ พนักงานอั ยการผู้ว่าคดี  ด าเนินการ 
ได้เป็น ๒ แนวทาง คือ 
 (๑) พนักงานอัยการผู้ว่าคดีตกลงประนีประนอมยอมความตามเงื่อนไขท่ีได้รับแจ้งนั้น 
 (2) ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแต่งตั้งตัวแทนมาแถลงต่อศาลในวันประนีประนอม
ยอมความก็ ได้  ในกรณี นี้ ให้ตั วแทนของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลงชื่อ ในสัญญา
ประนีประนอมยอมความด้วย 
 สัญญาประนีประนอมยอมความต้องให้ คู่ ความฝ่ายตรงข้ ามลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความท่ีท านอกศาล ในระหว่างพิจารณาคดี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
ต้องแจ้งผลการประนีประนอมหรือข้อตกลงนั้นให้พนักงานอัยการทราบโดยเร็วเพื่อจะได้
ด าเนินการและแถลงต่อศาลต่อไป 
 สัญญาประนีประนอมยอมความท่ีท าในศาลนั้น คู่ความท้ังสองฝ่ายต้องลงนามในสัญญา
ต่อหน้าผู้พิพากษา ดังนั้น ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดท ายกร่างสัญญาประนีประนอม
ยอมความตามท่ีตกลงกับลูกหนี้ผู้กู้ และตรวจสอบข้อตกลงให้ดีเสียก่อนแล้วส่งพนักงานอัยการ 
เพื่อท่ีพนักงานอัยการจะได้ตรวจสอบเนื้อหาของข้อตกลงว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย และกองทุน 
ไม่เสียเปรียบ หากพนักงานอัยการเป็นผู้ร่างสัญญาประนีประนอมยอมความจะส่งให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ตรวจสอบว่าเป็นไปตามท่ีตกลงกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจตกลงกัน
ได้ในศาล และศาลให้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความในนัดพิจารณาวันนั้น จึงไม่มีเวลา 
ท่ีจะด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว 
  ผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ท่ีไปศาลในวันดังกล่าวจึงต้องตรวจสอบเนื้อหา
หรือข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยความรอบคอบ นอกจากข้อตกลง 
ในสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับหนี้แล้ว ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ควรมีข้อความตกลงด้วยว่า 
“หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งหรือผิดนัดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมด และให้บังคับคดีได้ทันที” 
นอกจากมีข้อตกลงให้บังคับคดีได้ทันทีแล้ว หากประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยผิดนัด ต้องมีข้อตกลง 
ในเรื่องดอกเบี้ยว่าเมื่อผิดนัดจะให้กลับไปคิดดอกเบี้ยในอัตราอย่างไร หรือมีข้อตกลงว่า 
เมื่อผิดสัญญาแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร รวมท้ังมีข้อตกลงเรื่องฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความไว้ด้วย 
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 การตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาประนีประนอมยอมความ เช่น ชื่อบุคคล จ านวนเงิน 
เง่ือนไขตกลง และผู้มีอ านาจในการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 กรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสาร ท่ีครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในการตรวจสอบและติดตามทวงถามให้คู่สัญญา
ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีได้ตกลงกันไว้ 

เมื่อศาลพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ค าพิพากษาดังกล่าวเป็นท่ีสุด 
ในกรณีท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นโจทก์ และจ าเลยไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานอัยการเพื่อขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 
3. การด าเนินคดีอาญา 

การด าเนินคดีอาญากับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นกรณีสืบเนื่องจาก 
การกระท าความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกง ส่วนคดีอาญาอื่นยังไม่ปรากฏ ขั้นตอนการด าเนิน  
คดีอาญามีดังนี ้

(1) เมื่อพบการยักยอกเงินหรือฉ้อโกงเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถ้าผู้กระท าผิด 
คืนเงินท่ียักยอกหรือฉ้อโกงพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปีของเงินท่ีเอาไปครบถ้วน 
ให้เก็บรวมเร่ืองเป็นข้อมูลป้องกันมิให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก 

(2) หากผู้กระท าผิดไม่คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดของเงินท่ีเอาไปครบถ้วน ให้น าเรื่อง 
เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอ าเภอพิจารณาเห็นชอบและเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินคดีผู้ยักยอกหรือฉ้อโกง ขณะเดียวกันให้รีบรายงานกรมการพัฒนาชุมชน 
            (3) พัฒนาการจังหวัดแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นท่ีเกิดเหตุ เป็นคดีแพ่ง 
ท่ีเกี่ยวเนื่องคดีอาญา* ภายในสามเดือนนับแต่วันท่ีอธิบดีลงนามในบันทึกเสนอเรื่องดังกล่าว 
         (4) การแจ้งความร้องทุกข์ให้เรียกให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าผิด
ในคราวเดียวกัน 

(5) ภายหลังแจ้งความร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้ติดตามความคืบหน้าแห่งคดี 
และรายงานผลให้คณะอนุกรรมการจังหวัดและอธิบดีทราบเป็นระยะ 
 
.................................................................................................................................................. 
    *“คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” หมายถึง “คดีแพ่งที่ฟ้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีมูล
ฐานความรับผิดเนื่องมาจากการกระท าความผิดทางอาญา” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือหากมูลเหตุของการกระท า
ผิดอาญาใดท าให้ผู้กระท านั้นต้องรับผิดในทางแพ่งด้วย  
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4. อายุความฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้  
ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันท่ีรู้เรื่องความผิด

และรู้ตัวผู้กระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ ดังนั้น คดีอาญาของกองทุนอันเป็นความผิด 
ฐานยักยอกหรือฉ้อโกง เป็นคดีความผิดอันยอมความได้จึงต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน  
นับแต่วันท่ีรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท าความผิดด้วย 

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



 
 

บทท่ี 5  
มาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างช าระ 

 เพ่ือเป็นการช่วยแก้ปัญหาหนี้ค้างช าระของกองทุน คณะกรรมการการบริหารงานกองทุน
ได้ก าหนดมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างช าระกองทุน ประจ าปีบญัชี 2562 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้

1. ให้ตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 ทุกอ าเภอในพื้นท่ีจังหวัด
และทุกเขตในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หากพบว่ามีหนี้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีใด ให้รายงาน
ตามล าดับจนถึงกรมการพัฒนาชุมชน แล้วติดตามให้ลูกหนี้ค้างช าระตามสัญญาช าระหนี้  
หรือรับสภาพหนี้แล้วแต่กรณี หากมีลูกหนี้รายใดในกลุ่มเพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคดีกับลูกหนี้ท้ังหมด แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเป็นการด่วน พร้อมท้ัง  
เบิกค่าใช้จ่ายด าเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน  

2. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 ได้มีการบริหารจัดการหนี้โดยให้มีการช าระ
หนี้บางส่วน หรือการรับสภาพหนี้แล้ว ให้ติดตามการช าระหนี้ตามข้อตกลง หากลูกหนี้เพิกเฉย 
ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดีกับลูกหนี้ท้ังหมด แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน
ทราบเป็นการด่วน พร้อมท้ังเบิกค่าใช้จ่ายด าเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

3. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 เหลือลูกหนี้ตามสัญญาไม่ครบเพราะเหตุ
ลูกหนี้บางรายถึงแก่กรรมหรือลูกหนี้บางรายหนี และลูกหนี้ท่ีเหลือเพิกเฉย ให้ส่งเร่ืองให้พนักงาน
อัยการด าเนินคดีกับลูกหนี้ ท่ีเหลือ แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเป็นการด่วน 
พร้อมท้ังเบิกค่าใช้จ่ายด าเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

4. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังท่ีกลุ่ม 
ได้รับเงินไปแล้ว ไม่ด าเนินการตามโครงการแต่น าเงินไปแบ่งกัน และปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีลูกหนี้
บางรายตามสัญญาได้ขอช าระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) 
ในส่วนลูกหนี้ท่ีตนต้องรับผิดชอบจนครบถ้วน ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติปลดหนี้ 
กับลูกหนี้รายนั้น  ส่วนหนี้ค้างช าระท่ีเหลือภายหลังหักในส่วนท่ีปลดหนี้แล้วให้ติดตามกับลูกหนี้  
ท่ีเหลือ หากมีการเพิกเฉย ให้ส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการด าเนินคดีกับลูกหนี้ท่ีเหลือ แล้วรายงาน 
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเป็นการด่วน พร้อมท้ังเบิกค่าใช้จ่ายด าเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

 

*ตัวอย่าง : หนังสือขอปลดหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท้ายบท 
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5. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 สัญญาฉบับต้นฉบับหาไม่พบ ให้แจ้งคู่สัญญา
ติดตามค้นหา หากไม่พบให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน แล้วน าหลักฐานการแจ้งความประกอบ
กับส าเนาสัญญาท่ีคู่สัญญาลงนามรับรอง เป็นหลักฐานเพื่อติดตามหนี้ค้างช าระ และหากลูกหนี้
เพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อม
ท้ังเบิกค่าใช้จ่ายด าเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

6. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 สัญญาฉบับต้นฉบับหาไม่พบ ให้แจ้งคู่สัญญา
ติดตามค้นหา หากไม่พบให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน แล้วน าหลักฐานการแจ้งความประกอบ
กับส าเนาสัญญาท่ีคู่สัญญาลงนามรับรอง เป็นหลักฐานเพื่อติดตามหนี้ค้างช าระ และหากลูกหนี้เพิกเฉย
ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมท้ัง 
เบิกค่าใช้จ่ายด าเนนิคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

7. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญา ปี 2556 หากไม่พบท้ังสัญญาฉบับจริงและฉบับส าเนา 
ให้สืบค้นจากระบบการโอนเงินและรายชื่อลูกหนี้ท่ีปรากฏในระบบ ประกอบกับบันทึกถ้อยค าของ
คู่สัญญาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้ของกลุ่มในขณะนั้นยืนยัน แล้วแจ้งให้ลูกหนี้รับสภาพหนี้
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานติดตามหนี้ค้างช าระนั้น หากลูกหนี้รายใดเพิกเฉยให้ส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมท้ังเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

8. ในกรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 มีการรับสภาพหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้หรือ
ประนอมหนี้ ไม่รวมถึงการท าสัญญาประนีประนอมในชั้นศาล หากจ านวนหนี้ท่ีค้างช าระท่ีลูกหนี้
ต้องการผ่อนช าระคืนกองทุนเป็นจ านวนมากเป็นภาระเกินก าลังท่ีจะสามารถผ่อนให้หมดได้  
ภายในระยะเวลาสองปี ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี และท่ีประชุมพิจารณาแล้ว อาจมีมติให้ขยาย
ระยะเวลาผ่อนการช าระหนี้เกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสี่ปี โดยตลอดระยะเวลาการผ่อน
ช าระหนี้ของลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลา 
การผ่อนช าระหนี้ หรืออาจมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อไปไกล่เกลี่ย
ท าสัญญาประนีประนอมในชั้นศาลแล้วแต่จะเลือก * 

9. ให้ด าเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ตามสัญญาปี 2556 ตามข้อ 1 - 8 ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  ส่วนหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2557 – 2559  ให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับการด าเนินการหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2556 โดยให้ทยอยด าเนินการให้แล้ว 
* ตัวอย่าง : หนังสือขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ ท้ายบท 
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เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 โดยให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส านักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานด าเนินการ 
ตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญาปี 2556 – 2559 
แล้วรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้กรมฯ ทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และให้ส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวบรวมผลการด าเนินงานดังกล่าวน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวาระสืบเนื่องและท่ีประชุมกรมการพัฒนาชุมชนให้รับทราบ
ตามล าดับต่อไป 

10.กรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2560 – 2561 ให้ติดตามว่าได้มีการด าเนินงาน 
ตามโครงการท่ีเสนอหรือไม่ อย่างไร หากไม่การด าเนินงานตามโครงการให้เรียกเงินต้นคืนทันที 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 บาทต่อปี  นับแต่วันท่ีรับเงินตามโครงการไป หากลูกหนี้ เพิกเฉย 
ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมท้ัง 
เบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีดังกล่าวในคราว 

11. กรณีหนี้ค้างช าระตามสัญญาปี 2560 - 2561  ให้ติดตามลูกหนี้ทุกคนตาม
โครงการให้ช าระหนี้ โดยให้ออกเป็นหนังสือแจ้งเตือน หากเพิกเฉยให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคดี แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมท้ังเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

12. ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี้
ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญาปี 2560 - 2561 แล้วรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวให้กรมฯ ทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รวบรวมผลการด าเนินงานดังกล่าวน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในวาระสืบเนื่องและท่ีประชุมกรมการพัฒนาชุมชนให้รับทราบตามล าดับต่อไป 

13. กรณีมีการทุจริตหรือมีการกระท าโดยมิชอบกับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่า
กรณีใด ๆ ให้พัฒนาการจังหวัด หรือเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับวันท่ีรู้เรื่อง
ความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด พร้อมท้ังเรียกเงินตามท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับความ 
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เสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปี นับแต่วันท่ีผู้กระท าความผิดเอาเงินไป
กรณีผู้กระท าความผิดขอรับสภาพหนี้ไม่เป็นเหตุให้งดการร้องทุกข์โดยเด็ดขาด 

14. ให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
หรือส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ลูกหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่ีมีเจตนาช าระหนี้ ได้พัฒนาศักยภาพ
ในการช าระหนี้เพื่อลดมูลค่าหนี้ค้างช าระด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพเดิมของลูกหนี้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น การเสริมสร้างความรู้ ให้ลูกหนี้มีรายได้เสริมนอกเหนือ
อาชีพประจ าของลูกหนี้ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีให้มีการสร้างานสร้างรายได้
ให้กับลูกหนี้ เป็นต้น โดยอาจจ้างผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ลูกหนี้  
มีความสามารถช าระหนี้เป็นวิทยากรหรือท่ีปรึกษาแล้วแต่กรณี 

มาตรการท้ังหมดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการติดตามหนี้ค้างช าระจะมี 2 มาตรการ ได้แก่
มาตรการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ท่ีช าระหนี้ค้างช าระในส่วนของตน เมื่อช าระครบถ้วนแล้วท้ังเงินต้น
และดอกเบี้ย คณะอนุกรรมการจังหวัด/กทม.อนุมัติเป็นอันว่าลูกหนี้รายนั้นสิ้นความผูกพัน 
ในฐานะเป็นลูกหนี้ค้างช าระกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 นอกจากนี้ยังมีมาตรท่ีเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ขอขยายเวลาการผ่อนช าระหนี้จาก 2 ปี 
เป็น 4 ปี เมื่อคณะอนุกรรมการจังหวัด/กทม.อนุมัติ ลูกหนี้กลุ่มนั้นสามารถขยายระยะเวลา  
ผ่อนช าระหนี้ค้างช าระได้ไม่เกิน 4 ปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่าง 

 
หนังสือขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ 

จังหวัด                             . 

 

เขียนที ่                                               . 
วันที่        เดือน                    พ.ศ.           . 

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ 

เรียน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด                                     .                                             

 ด้วยข้าพเจ้านาง/นางสาว                                                    อายุ                         ปี. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท์                                  ..
บ้านเลขท่ี           หมู่      ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                         .
พร้อมด้วยสมาชิกอีกจ านวน       คน ประกอบด้วย                                                                                                                         
 1. นาง/นางสาว                                                                   อายุ                          ปี. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท์                                  ..
บ้านเลขท่ี           หมู่      ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                         . 

 2. นาง/นางสาว                                                                 อายุ                           ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท์                                  ..
บ้านเลขท่ี           หมู่      ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                         ..  

 3. นาง/นางสาว                                                                   อายุ                          ปี 
.บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท ์                                 ..
บ้านเลขท่ี           หมู่      ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                         .                                                                                                     

 4. นาง/นางสาว                                                                   อายุ                          ปี 
.บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท ์                                 ..
บ้านเลขท่ี           หมู่      ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                        .                          
 
 
 
                                                                                                                                . 
  

 
(ลูกหนี้ลงชื่อก ากับหน้าแรกด้วย) 
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 ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด                        ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน 
เลขที่                                                        ลงวันที่         เดือน                    พ.ศ.              .
เป็นเงินจ านวน                               บาท (                                   .) โดยส่งช าระหนี้ภายใน 2 ปี 
เป็นเวลา        งวด ๆ ละ                      บาท (                              ) ขณะนี้ได้ช าระหนี้มาแล้ว 
จ านวน       .งวด เป็นเงินจ านวน                      บาท (                                   ) ยังคงเหลือเงิน
จ านวน                                  บาท (                                   ) ข้าพเจ้าทั้ง 5 คน มีความประสงค์ 
ขอขยายระยะเวลาช าระหนี้โดยขอผ่อนช าระหนี้เป็นงวด ๆ ละ                   บาท (                              ) 
จากเดิมที่ส่งช าระหนี้งวดละงวด                       บาท (                              ) และขอขยายเพ่ิมงวด
ช าระหนี้อีก            งวด จากเดิมส่งช าระหนี้เป็นเวลา             งวด รวมเวลาส่งช าระหนี้ทั้งสิ้น          งวด 
โดยถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงินเลขที่                        ลงวันที่                         .  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

นาง/นางสาว                                       ลูกหนี ้
        (                                      ) 

นาง/นางสาว                                       ลูกหนี ้
         (                                     ) 

นาง/นางสาว                                       ลูกหนี ้

        (                                     ) 

นาง/นางสาว                                       ลูกหนี ้

        (                                     ) 

นาง/นางสาว                                       ลูกหนี ้

        (                                     ) 

 

อนุมัติ โดยมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด /กรุงเทพมหานคร  
ในการประชุมครั้งที่                    วันที่                                              .                                              

.                                           ลงชื่อ                                            . 

                                                  (                                           ) 

                                   เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

                                   ระดับจังหวัด จังหวัด                           /กรุงเทพมหานคร 

 

 
หมายเหตุ กรณีการขยายระยะเวลาผ่อนการช าระหนี้เกินกว่า 2 ปี สามารถท าได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี โดยตลอดระยะเวลา 
การผ่อนช าระหนี้ของลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดร้อยละ 7.5 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามสัญญาปี 2556 – 2559 และปี 2560 - 2561 



 
ตัวอย่าง 

 
หนังสือขอปลดหนี้ค้างช าระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

จังหวัด                             . 
ท ำที ่                                             . 
วันที่       เดือน                พ.ศ.           . 

เรื่อง  ขอปลดหนี้ค้ำงช ำระของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด 
เรียน  คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด                     . 
        (หรือคณะท ำงำนติดตำมหนี้                         ที่ได้รับมอบหมำยโดยค ำสั่งแต่งตั้ง) 
  ด้วยข้ำพเจ้ำนำง/นำงสำว                                                     .อำยุ                  ปี  
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่                                             โทรศัพท์                                      .                                 
บ้ำนเลขท่ี       หมู่        .ต ำบล/แขวง                  อ ำเภอ/เขต                          จังหวัด                 .                                   
มีควำมประสงค์ขอช ำระหนี้ค้ำงช ำระเพ่ือขอปลดหนี้ค้ำงช ำระ ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน เลขที่                          .                                  
วันที ่                   ซึ่งข้ำพเจ้ำกับพวกเป็นลูกหนี้ร่วมกันกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด                  .                             
ตำมโครงกำร                                     เป็นเงิน                    บำท (                                        ) 
พร้อมด้วยสมำชิกอีกจ ำนวน       คน ประกอบด้วย  
                    1. นำง/นำงสำว                                                                   อำยุ                 ปี   
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท ์                                 ..
บ้ำนเลขท่ี           หมู่      ต ำบล/แขวง                 อ ำเภอ/เขต                  จังหวัด                         .                                                               
.                    2. นำง/นำงสำว                                                                  อำยุ                 ปี   
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท ์                                 ..
บ้ำนเลขท่ี           หมู่      ต ำบล/แขวง                 อ ำเภอ/เขต                  จังหวัด                         .                                                                         
                    3. นำง/นำงสำว                                                                   อำยุ                 ปี   
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท ์                                 ..
บ้ำนเลขท่ี           หมู่      ต ำบล/แขวง                 อ ำเภอ/เขต                  จังหวัด                         .                                                               
                    4. นำง/นำงสำว                                                                  อำยุ                 ปี   
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                 โทรศัพท ์                                 ..
บ้ำนเลขท่ี           หมู่      ต ำบล/แขวง                 อ ำเภอ/เขต                  จังหวัด                         .                                                                        

โดยข้ำพเจ้ำพร้อมด้วยสมำชิกมีหนี้ค้ำงช ำระกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ดังนี้ 
(1) เป็นเงินต้น         จ ำนวน                        บำท (                         )  
(2) ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ จ ำนวน                        บำท (                         ) 
(3) ดอกเบี้ยผิดนัด     จ ำนวน                        บำท (                         ) 
(4) เบี้ยปรับ (ถ้ำมี)    จ ำนวน                        บำท (                         ) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน                                  บำท (                                        ) 
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                  โดยข้ำพเจ้ำขอช ำระหนี้ทั้งหมดในส่วนที่ข้ำพเจ้ำต้องรับผิดชอบตำมสัญญำดังกล่ำว 
(1) เป็นเงินต้น         จ ำนวน                        บำท (                         )  
(2) ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ จ ำนวน                        บำท (                         ) 
(3) ดอกเบี้ยผิดนัด     จ ำนวน                        บำท (                         ) 
(4) เบี้ยปรับ (ถ้ำมี)    จ ำนวน                        บำท (                         ) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน                                  บำท (                                      ) และขอให้คณะอนุกรรมกำร
บริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด                     ได้พิจำรณำปลดหนี้ให้กับข้ำพเจ้ำ  

ส่วนจ ำนวนหนี้ค้ำงช ำระที่เหลือ จ ำนวน                  บำท (                                   ) 
ให้เรียกเก็บจำกลูกหนี้ร่วมตำมโครงกำรที่เหลือ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติปลดหนี้ค้ำงช ำระให้กับ                                          .  
 
      ลงชื่อ                                            . 
            (                                            ) 
               สมำชิกลูกหนี้ 
 
อนุมัติ โดยมติคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด /กรุงเทพมหำนคร  
ในกำรประชุมครั้งที่                    วันที่                                              .                                                                                                        
                                           ลงชื่อ                                            . 
                                                (                                            ) 
                                   เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
                                   ระดับจังหวัด จังหวัด                           /กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กำรปลดหนี้รำยบุคคลลูกหนี้ต้องช ำระเงินต้น ดอกเบี้ยตำมสัญญำ ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ำมี) ในส่วนที่ลูกหนี้
ต้องรับผิดชอบจนครบถ้วน แล้วให้เสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด  
หรือกรุงเทพมหำนครแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติปลดหนี้ให้กับลูกหนี้รำยนั้น ซึ่งเป็นไปตำมมำตรกำรลดมูลค่ำหนี้ค้ำงช ำระกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี ตำมสัญญำปี 2556 – 2559 และปี 2560 – 2561 ตำมข้อ 4 
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รวมแบบตรวจสอบความถูกต้องการบริหารงานกองทุน 
 การบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปัจจุบัน ปัญหาหลักคือกรณีกองทุนมีหนี้ 
ค้างช าระค่อนข้างมาก สาเหตุหลักเกิดจากการสะสมหนี้ค้างช าระมาจากกองทุนเดิม ซึ่งการบริหารงาน
กองทุนในขณะนั้นเป็นภาคประชาชน ท าให้การใช้กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่มากพอ
แต่มาในปัจจุบันการบริหารงานกองทุนภายใต้การด าเนินงานของภาคราชการมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการด าเนินการบริหารงานกองทุนท่ีชัดเจน ดังนั้น กระบวนการบริหารงานกองทุน
จึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
1. การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ 
            การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ 

              (Before Debt Checklist) 

ที่ รายการ มีด าเนินการ
หรือไม่ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
1. สมาชิกประชุมเลือกผู้แทนกลุ่ม    
2. สมาชิกร่วมจัดท าโครงการ    
3. สมาชิกร่วมก าหนดจ านวนเงินกู้    
4. สมาชิกร่วมก าหนดเวลาเงินคืน    
5. สมาชิกตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป    
6. ภูมิล าเนาไม่น้อยกว่า 6 เดือน    
7. มีการด าเนินงานหรือมีผลงาน    
8. ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย    
9. โครงการเพื่อพัฒนาอาชีพฯ    
10. โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์    
11. โครงการที่มีผลการด าเนินงานฯ    
12. โครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย    
13. วัตถุประสงค์โครงการเหมาะสม    
14. ความคุ้มค่าและประโยชน์    
15. ความสามารถในการช าระเงินคืน    
16. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง    
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การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้ (Before Debt 
Checklist) จ านวน 16 ข้อ สามารถตรวจสอบได้จากกระบวนการพิจารณาของคณะท างานขับเคลื่อน 
คณะอนุกรรมการอ าเภอ และคณะอนุกรรมการจังหวัด  ท่ีปรากฏในรายงานการประชุม 
หรือเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการประชุมในลักษณะรายการตรวจสอบ (Checklist)  

2. การตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้ 
            การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนขณะเป็นหนี้ 

              (While in Debt Checklist) 

ที่ รายการ มีด าเนินการ
หรือไม่ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี 
1. รับเงินโอนแล้ว 7 วันท าการ ลูกหนี้ต้องด าเนินการ    
2. รับเงินโอนแล้วภายใน 30 วัน รายงาน+ภาพถ่าย    
3. มีการขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการ    
4. ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการลูกหนีต้้องคืนเงิน    
5. ครบก าหนดการช าระเงินคืนลูกหนี้ช าระเงินคืน    
6. ลูกหนี้รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ    
7. คณะอนุฯ คณะท างานฯ ติดตาม+รายงานผล    

  
กรณีมีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสมาชิกในพื้นท่ีตั้งของโครงการ อาจต้องมี

การบันทึกภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าแก่สมาชิกลูกหนี้ก่อนหนี้นั้นจะครบก าหนด  
ตามสัญญา 
3. การตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานกองทุนภายหลังเป็นหนี้ค้างช าระ 
 กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานกองทุนภายหลังเป็นหนี้ค้างช าระ
เป็นกระบวนการส าคัญเนื่องจากเป็นการบริหารงานกองทุนในช่วงที่ลูกหนี้ผิดสัญญากู้ยืมเป็นช่วงท่ี
ลูกหนี้มีปัญหาด้านการเงิน ซึ่งฝ่ายเจ้าหนี้มีความจ าเป็นท่ีต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกหนี้  
มีความสามารถช าระหนี้ค้างช าระให้กองทุนได้  ซึ่ งหากไม่ ได้รับช าระหนี้คืนหรือลูกหนี้ 
บางกลุ่มเพิกเฉย กองทุนมีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินคดีในที่สุด  
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           การตรวจสอบความถูกต้องเกีย่วกับการบริหารงานกองทุนหลังเป็นหนี้ค้างช าระ 

              (After Debt Checklist) 

ที่ รายการ มีด าเนินการ
หรือไม่ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
1. ตรวจสอบโครงการที่มีหนี้ค้างช าระ    
2. ตรวจสอบจ านวนหนี้ค้างช าระ    
3. แจ้งเตือนลูกหนี้ผิดนัดทุกคน แจ้งวัน

เวลาจ านวนเงินที่ต้องช าระชัดเจน 
   

4. ลูกหนี้ติดต่อเพื่อขอ...    

ผ่อนช าระหนี้    

รับสภาพหนี้    

5. ลูกหนี้เพิกเฉย    
6. เสนอเรื่องคณะอนุกรรมการฟ้องคดี    
7. ส่งเรื่องพนักงานอัยการด าเนินคดี    
8. ตั้งผู้ประสานงานคดี    
9. รายงานกรม พร้อมเบิกค่าธรรมเนียม    

 

รายการการตรวจสอบ (Checklist) หนี้ค้างช าระในแต่ละโครงการต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า
โดยเฉพาะหนี้ค้างช าระตามสัญญากู้ยืมเงิน ปี 2556 ซึ่งจะเริ่มทยอยขาดอายุความ เพราะจะเป็น
กระบวนการเริ่มต้นของการด าเนินคดีกับลูกหนี้ ท่ี ไม่มี เจตนาช าระหนี้  ในขณะเดียวกัน 
ส าหรับลูกหนี้ท่ีมีเจตนาช าระหนี้ หากมาติดต่อขอผ่อนช าระหนี้ หรือขอรับสภาพหนี้ และกองทุน 
ได้ให้ผ่อนช าระหนี้ หรือรับสภาพหนี้แล้ว ลูกหนี้ในส่วนนี้ก็จะเกิดความสบายใจในระดับหนึ่ง 
และมีความหวังว่าในอนาคตหนี้ที่ตนค้างช าระคงจะหมดพ้นภาระความผูกพันในฐานะลูกหนี้ 
 



 
 
 

ภาคผนวก 



































คณะผู้จัดท ำ 
ชื่อหนังสือ 

“คู่มือการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” 
 
คณะที่ปรึกษำ 
 

นายปรีชา   กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าท่ี 
    ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

นายยงยุทธ  ลิ้มสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นายสมนึก   มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นางพัชรินทร์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพ 

คณะผู้จัดท ำ/และเรียบเรียง 
นายนพดล  ดาวอรุณ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
นางขวัญใจ  ใบจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางทัศนา  พงศ์อร่าม นิติกร 
นางสาวปิยาภรณ์  ตุ้ยแปง นิติกร 
นางสาวสุชาดา ใจรื่น นิติกร 
นายทวิช  บัวภา นิติกร 
นางสาวณัฐริกา วงค์สวัสดิ์ นิติกร 
นางสาวธรรญกร สุขเกษม นักจัดการงานท่ัวไป 

 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวปิยาภรณ์  ตุ้ยแปง นิติกร 
นายทวิช บัวภา นิติกร 
นางสาวณัฐริกา วงค์สวัสดิ์ นิติกร 

 
ปก-กรำฟิก    นางสาวธรรญกร สุขเกษม นักจัดการงานท่ัวไป 
 

เดือน ปี ที่จัดท ำ 
มิถุนายน  ๒๕๖2      

 
  

  



กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

Thai Women Empowerment Funds 

สาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา ชั้น 3 อาคารรฐัประศาสนภกัดี 

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 โทร. 0 2141 3056   มือถือ 06 1403 1605 

         http://www.womenfund.in.th 
     ไลน ์ หมายเลขโทรศพัท ์0614031605 

กรมการพฒันาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 


