
 

ส านั ก ง านกองทุนพัฒนาบทบาทสต รี   

ศูนย์ ร า ชกา ร เฉ ลิมพร ะ เกี ย รติ  80 พร รษา               
5 ธัน ว า คม 2550  

อา คา ร รั ฐป ร ะศ าสนภั กดี  ชั้ น  3   

ถนนแจ้ ง วั ฒน ะ เ ขตห ลักสี่  ก รุ ง เทพฯ 1 0 2 10   

ก ลุ่มพัฒนาศั กยภาพกองทุน  ง าน เ ค รื อข่ า ย สั มพั นธ์                  

รายล ะ เ อียด เพิ่ ม เติ ม  02 - 1 4 1 30 93  

บรรณาธิการที่ปรึกษา       นายปรีชา  กิตติสัตยกุล 

บรรณาธิการ นางธนัสพร  ตลอดพงษ์ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ 

ออกแบบรูปเล่ม นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ 

กองบรรณาธิการ นางสาวปวีณา ท่าสว่าง 

 นางสาวสุพัตรา เล้ียงพรหม 

พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา ปัญญามงคล 
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จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ข่าวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายโชคชยั แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไดใ้ห้เกียรติ 
เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและ ร่วมบันทึกภาพในการลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการประเมนิการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี 2561  



 
 

 

 

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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    ปัจจุบันนี้ ประชาคมโลกได้ให้ความส าคัญ               
กับโรคมะเร็งมากขึ้นและถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควร 

ท าความรู้จัก เนื่องจากในแต่ละปีมะเร็งได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลก  
ในอัตราที่สูงมากขึ้น ดังนัน้ เพื่อให้คนทัว่โลกตระหนักถึงภัยร้าย

จากโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ 

ให้คนหันมาใสใ่จสุขภาพของตนเอง  

จึงได้มีการก าหนด วันมะเร็งโลก.ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์          
ส าหรบัในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุ 

การตายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปี  

โดยจากข้อมูลล่าสุดพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้ 

ถึงปีละกว่า 67,000 คน หรือเฉล่ียชั่วโมงละ 8 คน และพบ
ผู้ป่วยรายใหม่เฉล่ียราว 120,000 คนต่อป ี

โรคมะเรง็ทีพ่บมากทีส่ดุ 

ในเพศชาย 

มะเร็งตับและท่อน้ าดี มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ ่มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ าเหลือง  

ในหญงิไทย  

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ าดี มะเร็ง
ปอด และมะเร็งล าไส้ใหญ่  

กลุม่เสี่ยงทีม่โีอกาสปว่ยโรคมะเรง็ 

1. คนอ้วน  

2. ผู้ที่สูบบุหรี่ 

3. คนทีด่ื่มสุราเป็นประจ า  

4. คนที่ไม่ออกก าลังกาย  

5. คนที่ไม่ทานผัก-ผลไม้สด 

สามารถอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

https://health.kapook.com/view55942.html 

สวัสดีค่ะ ทา่นผู้อ่านทุกท่าน 

 

 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีที่ 2 

ฉบบัที ่2ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561            

ในเอกสารฉบับนี้ ทางส านักงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ต้องการสื่อสาร              

ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการขับเคลื่อน

การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

กิจกรรมในเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา           

และข่าวสาร ข้อกฎหมาย สาระส าคัญ              

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้             

จะเกิดประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทาง         

ที่จะใช้สื่อสารระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

และท าให้ทุกท่านิได้ทราบถึงความก้าวหน้า 

ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะ 

 

 

นางธนัสพร ตลอดพงษ์ 

บรรณาธิการ 
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       ข่าวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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                   “ภาพบรรยากาศ โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 รุ่น”            

กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 665 คน ประกอบด้วย คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต นักพัฒนาสังคมส านักงานเขต 
และเจ้าหน้าที่โครงการ ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.  
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ตวัชีว้ดักระทรวงมหาดไทยจ านวน 2 ตวัชีว้ดั 

3.1 การเพิ่มสมาชิก ตั้งเป้าหมาย สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา 14.5 ล้านคน 

3.2 การช าระคืนหนี้ค้างช าระ 1. หนี้ค้างช าระท่ีมีสัญญา ตั้งแต่ ปี 2556- 30 เม.ย. 59  
  - ตรวจสอบลูกหนี้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

(มีการยืนยันลูกหนี้ ,ปรับโครงสร้างหนี้ และด าเนินคดีกรณีมีหนี้ทุจริต ) 
และมีการช าระคืนตามรายงวดที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98  
2. หนี้ท่ีครบสัญญาตามรายงวด ที่ท าสัญญาในปี 2560 -2561 

3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ ร้อยละ 96 ของผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและ

ระดบั รอบที ่1 (ต.ค.60 – ม.ีค.61) 

1 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 

2 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 ได้ร้อยละ 60 

3 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 ได้ร้อยละ 70 

4 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 ได้มากกว่าร้อยละ 70 

5 
เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 ได้มากกว่าร้อยละ 70 

และบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ SARA ถูกต้อง ครบถ้วน 

ระดบั รอบที ่2 (เม.ย. – ก.ย. 61) 

1 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 4 ได้น้อยกว่าร้อยละ 94 

2 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 4 ได้ร้อยละ 94 

3 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ไตรมาส 4 ได้ร้อยละ 98 

4 เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ไตรมาส 4 ได้ร้อยละ 100 

5 
เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 4 ได้ ร้อยละ 100 และ
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ SARA ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตวัชีว้ดัอธบิดกีรมการพฒันาชุมชนกบัพฒันาการจงัหวดั จ านวน 1 ตวัชีว้ดั 
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ตวัชีว้ดักองทุนพฒันาบทบาทสตร ี

ตวัชีว้ดักระทรวงการคลงั จ านวน 4 ดา้น 11 ตัวชีว้ดั 

ดา้น ตวัชีว้ดัที ่ (4 ดา้น 11 ตวัชีว้ดั) 

1 ผลการด าเนินงานด้านการเงิน  
1.1 ร้อยละของการช าระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 

2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 ผลการด าเนินงานด้านกาปฏิบัติงาน  
3.1 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3.3 ความสามารถในการจัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรี 

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  
4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

4.3 การตรวจสอบภายใน 

4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
ฐานขอ้มลู 
2559 

คา่เปา้หมาย
2561 

1. จ านวนโครงการท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติได้รับ 

   การส่งเสริมอาชีพ 
โครงการ 0 3,000 

2. จ านวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา กลุ่ม 0 1,520 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP ผลิตภัณฑ์ 0 295 

4. จ านวนผู้น าสตรีองค์กรสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

   ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ราย 0 81,000 

5. จ านวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

   ให้การสนับสนุน 
กลุ่ม 0 878 

6. ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุน ระดับ 0 5 

7. ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักการบริหารกองทุน 
    ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงการคลังก าหนด 

คะแนน 0 4 

ตัวชีว้ัดผลผลิตของแผนยทุธศาสตรก์องทนุพฒันาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2561–2564  



       ข่าวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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   วันที่ 11 ม.ค. 61                   
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี      

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จปฐ.UPDATE 
2018 ลดความเหลือ่มล้ า ก้าวข้ามความจน 
พร้อมทั้งเชิญชวนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน
ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.  ี่เป็นจริงโดยมีผู้บริหาร
กรมฯแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้า
ร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 3003 ช้ัน 3 

กรมการพัฒนาชุมชน 

    วันท่ี 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.             
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                           

มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร          
ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเพื่อ

พิจารณาโครงการจ านวน 7 โครงการ  

วันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 09.30 น. นางธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน เป็นประธานในการประชุมคณะท างาน

เสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ คร้ังที่ 2/2561 โดยมีข้าราชการและพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม       
ในการประชุม ณ ห้อง BM-301 ช้ัน 3 กรมการพัฒนาชุมชน  
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การด าเนนิการกบัหนีค้้างช าระของกองทุน 
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อายคุวามและการนบัอายุความ 


