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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2560 ในเอกสารฉบับนี้ 
ทางส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการส่ือสาร     
ให้ทุกภาคส่วน ได้รับทราบถึงการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม/
กระบวนการขอรับเงินสนับสนุน
และข่าวสารสาระส าคัญ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้ จะเกิด
ประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่จะใช้ส่ือสารระหว่างกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกับสมาชิก และ
ท าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีค่ะ 

                                                                              
นางธนัสพร  ตลอดพงษ ์

             
      บรรณาธิการ  
     

 
 
   
 
  
 สุขสันต์วันปีใหม่ 2560 ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ 
ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง 
::: ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล    
ให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ 
::: วันนี้วันดีวันปีใหม่ ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้า 
ทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา 
::: ขอให้ปีใหม่ คิดดี ท าดี และพบเจอแต่ส่ิงดีๆ ตลอดปี และตลอดไป 
ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ … แฮปปี้นิวเยียร์ 
::: ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขส าราญ เบิกบานใจ 
สวัสดีปีใหม่จ้า … จากใจชาวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส) 
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“ ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ ”  
 

 วันขึ้นปีใหม่  ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมาย ค าว่า 

 "ปี" หมายถึง เวลาช่ัวโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือน ตามสุริยคติ ดังนั้น      

"ปีใหม่" จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี 

 ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปล่ียนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ า เดือนอ้าย 
เป็นวันข้ึนปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 ก าหนดให้วันข้ึนปีใหม่ตรงกับวันข้ึน 1 ค่ า เดือน 5 ตามคติ
พราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน  
 การก าหนดวันข้ึนปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยก าหนด 
ให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้ึนปีใหม่ ต้ังแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ   
ตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันข้ึนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟู
ขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก 
 
 การจัดงานวันข้ึนปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมา และในปี 
พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า 
“วันตรุษสงกรานต์” 

 
 ต่อมาได้มีการพิจารณาเปล่ียนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมี  
หลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปล่ียนวันข้ึนปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม 
โดยก าหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป 
 

เหตุผลที่ทางราชการได้เปล่ียนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ  
1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการท าบุญ  
2. เป็นการเลิกวิธีน าเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา  
3. ท าให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก  
4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย  
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

1. การท าบญุตักบาตร โดยอาจตักบาตรทีบ่้าน หรอืไปทีว่ดัหรอืตามสถานทีต่่างๆ ทีท่างราชการเชิญชวนไปรว่มท าบุญ 

2. ไปวัดเพื่อท าบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือฟังพระธรรมเทศนาฯลฯ เพื่อให้จิตใจสดช่ืนแจ่มใสเบิกบาน 

3. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร 

4. การจัดงานรื่นเริง การจัดเล้ียงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่างๆ วันข้ึนปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะ

ท าให้เราได้ทบทวนถึงการด าเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ในอดีตให้ดีขึ้น 
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กระบวนการขอรบัการสนับสนนุเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 หลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อน าไปลงทุนพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ       
ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี โดยประเภทเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้สมาชิกขอรับการสนับสนุน มี 2 ประเภทคือ  
 1. เงินทุนหมุนเวียน  2. เงินอุดหนุน  
 ส าหรับในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 นี้ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอน าเสนอกระบวนการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 
                   เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า เงินทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน           
เพื่อการประกอบอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  

 

คุณสมบัตแิละหลักเกณฑพ์ื้นฐานในการขอรับการสนับสนุนเงนิกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 
 
  1. เป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งรวมตัวกัน   
ต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป หรือสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
  2. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือ สถานที่ท างาน ต้ังอยู่ใน   
ท้องที่ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  3. มีการด าเนินงานหรือมีผลงานเกี่ยวกับอาชีพที่ขอรับ       
การสนับสนุน 
  4. ไม่เป็นผู้มีประวัติเส่ือมเสียและขาดวินัยทางการเงิน 

• คุณสมบตั ิ 
 
 

  1. เป็นโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ  การสร้างงาน  สร้างรายได้ หรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี  
เป็นส าคัญ 
  2. เป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
  3. เป็นโครงการที่มีผลการด าเนินงานหรือผ่านการฝึกอาชีพมาก่อน  
  4. โครงการละไม่เกินสองแสนบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปี 
  5. ผ่อนช าระคืนไม่เกินสองปี  และต้องช าระคืนอย่างน้อยปีละสองงวด 
  6. เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม หรือต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน    

• หลกัเกณฑพ์ืน้ฐาน 
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                        ขั้นที่ 1 การยื่นขอรับการสนับสนุน 
 
         สมาชิกบุคคลธรรมดา และสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
   ให้ยื่นแบบเสนอโครงการ ณ ที่ท าการคณะท างานขับเคลื่อนฯต าบล/เทศบาลในพืน้ที่ตั้งของผูข้อกู้ 
        - กรณีที่สมาชิกบุคคลธรรมดา มีผูเ้สนอโครงการอยูค่นละพืน้ที่ ให้ยืน่เสนอโครงการตามที่อยู่ของผู้แทนกลุ่ม  
เป็นหลัก 
        - กรณีสมาชิกประเภทองคก์รสตรีให้ยื่นเสนอโครงการตามเขตพื้นที่ตั้งของส านักงานองคก์รนั้น 
         ส าหรับ กรุงเทพมหานคร ให้ยืน่ ณ  ส านักงานคณะท างานขับเคลื่อนฯ เขต (ตามที่ประกาศไว้) 
 
 
         ขั้นที่ 2 การพิจารณาอนุมตัิโครงการ 
 

กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. คณะท างานขับเคล่ือน ฯ ต าบล /เทศบาล /เขต  
   ตรวจสอบหลักฐาน/ให้ความเห็นในแบบเสนอ 
   โครงการ (ส่ง สนง.เลขานุการ อกส.อง/ อกส.กทม.)   
 

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน คณะท างานขับเคล่ือนฯ
ต าบลเทศบาล/เขต 

2. อกส.อ. พิจารณากล่ันกรองโครงการ ให้ความเห็น
ในแบบเสนอโครงการ 
 

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
  

อกส.อ. 

3. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. บันทึกแบบเสนอ
โครงการใน ระบบ SARA /ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน นักจัดการงานทั่วไป+จนท.
บันทึกข้อมูลกองทุนฯ 

4. คณะท างานขับเคล่ือนฯจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กล่ันกรองโครงการให้ความเห็นในแบบเสนอโครงการ 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 
  

สนง.เลขานุการ อกส.จ./
อกส.กทม. 

5. อกส.จ. ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน สนง.เลขานุการ อกส.จ./
อกส.กทม. 

6. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม. แจ้งผล     
การพิจารณาอนุมัติให้สมาชิก และส านักงานเลขานุการ     
อกส.อ. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ภายใน 15 วันท าการหลังจาก  
มีมติที่ประชุม 

นักจัดการงานทั่วไป      
ของกองทุนฯ 
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    ขั้นที่ 3 การโอนเงินให้สมาชิก 
 

  

กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  
   -  แจ้งสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   -  นัดท าสัญญา ณ (ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. /
สกส. แล้วแต่กรณี) 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 3 – 4        
ของเดือน 

นักจัดการงานทั่วไป       
ของกองทุนฯ 

2. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ./อกส.กทม.  
    พิมพ์สัญญาในระบบ SARA  พร้อมหลักฐานประกอบ 
ส่งให้ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.  
     (จังหวัด มี พจ. หรือผู้ที่ พจ. มอบหมายเป็น
คู่สัญญา) (กทม. มี ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนหรือ
ผู้ที่ผอ.กลุ่มฯ มอบหมายเป็นคู่สัญญา) 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
  

นักจัดการงานทั่วไป       
ของกองทุนฯ 

3. สมาชิกมาท าสัญญา ณ ส านักงานเลขานุการ  
    อกส.อ. /สกส. แล้วแต่กรณี  (ติดอากรแสตมป์) 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สนง.เลขานุการ อกส.อ./
อกส.กทม. 

4. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ.  
จัดส่งสัญญาฉบับจริง + ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารให้
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
  

สนง.เลขานุการ อกส.อ./
อกส.กทม. 

5. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รองรับ  
Bill payment ก่อนโอนเงินให้สมาชิก 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี  
ของกองทุนฯ 

6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โอนเงินให้สมาชิก ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป จนท.การเงินและบัญชี สพจ. 

7. สมาชิกน าเงินไปด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผลการด าเนนิงานตามทีก่ าหนดและส่งหลักฐานการรบัเงิน 
(ใบส าคัญรับเงิน) ให้ อกส.อ./อกส.กทม. แล้วแต่กรณี 
 

ภายใน 7 วันท าการ หลังจาก
ได้รับเงินโอน 

สมาชิก 

8. ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.อง รวบรวมหลักฐำน
กำรรับเงิน (ใบส ำคัญรับเงิน) ของสมำชิก ส่งให้
ส ำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ. 

ภายใน 7 วันท าการ หลังจาก
ได้รับเงินโอน 

สนง.เลขานุการ อกส.อ. 
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            ขั้นตอนที่ 4 การช าระคืนเงิน 

 
 

 
 
 
 

                           

กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้กู้น าแบบฟอร์มช าระคืนเงิน (Bill payment)   
    หรือบัตรอ่อนบาร์โค้ดไป ช าระเงินรายงวด ณ   
    เคาน์เตอร์ ธนาคารหรือตู้ เอ ที เอ็ม  
    ของธนาคารกรุงไทย /ออมสิน /ธ.ก.ส. 
 

ภายในวันที่ 5 ของเดือน ตามงวด 
  

สมาชิก (ผู้กู้)+องค์กร      
ที่ได้รับการสนับสนุน

เงินทุนหมุนเวียน 

2. ผู้กู้ส่งส าเนาหลักฐานการช าระคืนเงินที่ธนาคาร
ออกให้ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. ผ่าน ส านักงาน
เลขานุการ  อกส.อ. 
 

ภายในวันที่ช าระคืนเงินที่ธนาคาร 
(อ.ส่ง จ.ภายใน สัปดาห์ที่ 2    

ของเดือน) 
  

สมาชิก(ผู้กู้)+องค์กรที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุน

หมุนเวียน 

3. สกส.(กลุ่มนโยบาย) จะอัพโหลดความเคล่ือนไหว
บัญชีของเงินฝากธนาคาร (statement) จากธนาคาร
เข้าระบบโปรแกรม SARA เมื่อมีการช าระคืนด้วย
ระบบ Bill payment 
 

ทุกวันที่มีความเคล่ือนไหว 
  

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สกส. 

5. กรณีตรวจสอบแล้วมีลูกหนี้ผิดนัด ในระบบ SARA 
ให้ออกใบแจ้งหนี้ส่งให้ลูกหนี้ 
 

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
  

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 

5. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. แจ้งส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ที่รองรับ  Bill payment ก่อนโอนเงินให้สมาชิก 
 

ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 

6.  สพจ. น าเงินฝากคลัง ทุกส้ินเดือน จนท.การเงินและบัญชี 
สพจ. 

 
7. สมาชิกได้รับเงินส่งใบส าคัญรับเงินคืนให้ 
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
 

ภายใน 7 วันท าการ หลังจาก
ได้รับเงินโอน 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ของกองทุนฯ 
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          ขั้นที่ 5 การติดตาม/รายงานผล 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดติดตามตอนต่อไปได้ในฉบบัหน้าคะ่... 

                           

กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. สมาชิกที่กู้เงิน รายงานผลการด าเนินงาน
ครั้งแรก (เป็นภาพถ่าย) 
 

ภายใน 30 วันหลังจากได้รับ      
โอนเงิน 

  

สมาชิกผู้ได้รับการสนับสนุน
เงินทุน 

2. สมาชิกที่กู้เงิน รายงานงวด ส้ินเดือน 
มี.ค./ก.ย.ของทุกปี จนกว่าจะช าระคืนเงิน
หมดและปิดโครงการในโปรแกรม SARA
( กส.3/2) 
 

ภายในวันที่ 10 ของเดือน      
เม.ย./ต.ค. ทุกปี 

  

สมาชิกผู้ได้รับการสนับสนุน
เงินทุน 

3. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. รายงานการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (กส.4/2) ส่งให้ส านักงาน
เลขานุการ อกส.จ. 
 

ภายในวันที่ 20 ของเดือน     
เม.ย. / ต.ค. ทุกปี 

  

คณะท างานฯต าบล/เทศบาล/เขต 
และ สนง.เลขานุการ อกส.อ. 

4. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จัดท า  
แผน/ผล การติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน
การด าเนินงานกองทุน ฯ ของอ าเภอ รายงาน 
ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. 
 

รายไตรมาส 
  

ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. 

5. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. รายงานผล
การอนุมัติโครงการ ต่อ สกส. 
 

ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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ส านักงานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี                                                                          

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                

5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทนุ งานเครือข่ายสัมพันธ์                

   รายละเอียดเพิ่มเติม  www.womenfund.in.th 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทนุ 02 - 1413073 

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
บรรณาธิการทีป่รึกษา  นายเส่ง  สิงห์โตทอง   
บรรณาธิการ    นางธนัสพร  ตลอดพงษ์  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ 
กองบรรณาธิการ   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ  
     นางสาวสุพัตรา  เล้ียงพรม 
ออกแบบรปูเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล  
     นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 

 

 

 ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียน การท างาน หรือการท ากิจกรรมต่างๆ จนลืม

การพักผ่อนที่เพียงพอ และมักไม่ค านึงถึงความส าคัญของการนอนหลับ เพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่ง  

ที่ต้องท าในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ท าให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอ วันน้ีเราจึงมีเกร็ดความรู้ดีๆ มาฝาก... 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ  จาก : http://www.igad-lpi.org 
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