
ส ำนักงำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี                                                                          

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                

5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ งำนเครือข่ำยสัมพันธ์                

   รายละเอียดเพิ่มเติม  www.womenfund.in.th 

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ 02 - 1413073 

จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
บรรณำธิกำรทีป่รึกษำ  นายเส่ง  สิงห์โตทอง   
บรรณำธิกำร    นางธนัสพร  ตลอดพงษ์  
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร   นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ 
กองบรรณำธิกำร   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ 
     นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
     นางสาวสุพัตรา  เล้ียงพรม 
ออกแบบรปูเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล 
      นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 

 

 หำกคุณเปน็คนนงึ ที่มีอำกำรปวดศีรษะอยู่เป็นประจ ำ วันนี้ ส ำนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรีจะมำให้ควำมรู้
เกี่ยวกับต ำแหนง่ ลักษณะ และ อำกำรปวดศีรษะแบบต่ำงๆ สำมำรถบอกโรคที่คณุก ำลังเป็นอยู่ ... 
 

 1. ปวดสม่่าเสมอและปวดนานๆ มักเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดจากความตึงเครียด หรือปวดหัวไมเกรน  
 2. ปวดแปลบๆ เหมือนไฟช็อต บริเวณหน้า แก้ม โดยเฉพาะเวลาเคี้ยว อาจจะเป็นอาการของโรคปลายประสาทอักเสบ  
 3. ปวดหัวถ่ีขึ้นเรื่อยๆ ตามัวพร่ามากขึ้น หรือเห็นภาพซ้อน ร่างกายอ่อนแรง ชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้า และน้่าหนักลด 
กินอาหารไม่ได้ อาจเป็นโรคมะเร็งในสมอง  
 4. ปวดหัวตุบๆ ข้างเดียวหรือสองข้าง ก่อนปวดมีอาการเห็นแสงแปลกๆ คลื่นไส้ เป็นอาการปวดไมเกรน  
 5. ปวดแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดหน้าผาก มีน้่ามูกไหล อาจจะเป็นการปวดจากไซนัส  
 6. ปวดฉับพลันที่ท้ายทอย และมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน และอ่อนแรงทันที อาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือด
สมองแตก  
 7. ปวดหัวและปากเบี้ยว ตาปิดไม่สนิท แขนขาอ่อนแรง เดินเซ หรือชาตัวครึ่งซีก อาจเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ  
 8. ปวดมากที่ขมับ หรือปวดเมื่อยทั้งตัว ในคนอายุมากอาจเป็นอาการของหลอดเลือดสมองอักเสบ  
 
 วิธีแก้อำกำรปวดหัว ภำยใน 5 นำที 
 

 เป็นเรื่องน่าทึ่งมาก แต่ได้ผลจริงๆ วิธีการดังกล่าวเป็นการแพทย์แผนโบราณอินเดีย โดยมีวิธีท่าดังนี้ เวลาปวดหัว ลอง
เอาน้ิวมืออุดรูจมูกด้านขวาแล้วใช้รูจมูกด้านซ้ายสูดลมหายใจเพียงข้างเดียว จะพบว่าอาการที่เป็นอยู่จะบรรเทาลงภายในเวลา
ไม่เกิน 5 นาทีวิธีดังกล่าวมักบรรเทาอาการปวดข้อ 1 – 5 ได้ดี ส่วนการปวดหัวของข้อ 6 – 8 ควรปรึกษาแพทย์ เพราะ
รุนแรงต่อสุขภาพ  
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ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2560  www.womenfund.in.th 

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

            จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ฉบับที่ 3 ประจ่าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  
ฉบับนี้ล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมา
มีวันหยุดราชการหลายวัน ในเอกสารฉบับนี้  
ทางส่านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ต้องการส่ือสารให้ทุกภาคส่วน ได้รับทราบถึง 
การขับเคล่ือนการด่าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กิจกรรมและข่าวสารสาระส่าคัญ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้ จะเกดิประโยชน์
และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้ส่ือสารระหว่าง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับสมาชิก และท่าให้
ทุกท่านได้ทราบถึงความก้าวหน้าของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีค่ะ 

 
 
 
 
 
                                                                                  

 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     
        บรรณำธิกำร       

 
  
 
  
 เพราะในอดีต สตรีถูกเอาเปรียบกดข่ีขูดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็น
ผลผลิตส่าคัญกว่าชีวิตคน จึงท่าให้เหล่าสตรีลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ เสรีภาพ 
เพื่อที่จะท่าให้ตัวเองเป็นไท และมีอิสระที่จะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่าง ให้ถูกกดขี่
อีกต่อไป  
 

 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2532 ประเทศไทยจึงได้ก่อต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยสังกัด
ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท
ของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่ง 
ความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่ง 

ในสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ ได้แสดง
เจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็น
ความส่าคัญของ
สุภาพสตรีเช่นกัน 
นับตั้งแต่นั้นมาวันที่ 8 
มีนาคมของทุกปี ประเทศ
ไทยได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อฉลองเนื่องในวันสตรี
สากลด้วย โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะจัด
นิทรรศการต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความส่าคัญของวันสตรีสากล 
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วนัสตรสีากล 8 มนีาคม 



 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

 ส่านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ก่าหนดด่าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล

ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่ำงวันที่ 16 - 17 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบำงกอก กอล์ฟ สปำ รีสอร์ท 

ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด่าเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สามารถด่าเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี และ ผู้ก่ากับ และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
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 กำรประเมินทนุหมุนเวียนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี ประจ ำปีบัญชี 2560  

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผล 
การด่าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ่าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านการเงิน การปฏิบัติการ 
การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน  การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก่าหนด การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศก่าหนด   
 การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจ่าปีบัญชี 2560 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย มีตัวช้ีวัดที่ จังหวัด/กทม. จะต้องด่าเนินการ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ เกณฑ์กำรประเมิน น้ ำหนกั 
(ร้อยละ) 

ด้ำนที่ 1 กำรเงิน 20 
1.1 ร้อยละของการช่าระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 10 
1.2 ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานที่ก่าหนด 10 

ด้ำนที่ 2 กำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15 
2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15 

ด้ำนที่ 3 กำรปฏบิัติกำร 35 
3.1 การด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 5 

  3.1.1) การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 2 
3.1.2) การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้อง
น่าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

1 

3.1.3) ด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 2 
3.2 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 15 
3.3 ความสามารถในการจัดท่าข้อมูลทางการเงิน ของจังหวัดและกทม. 

ประจ่าปี 2560 
8 

3.3.1 การจัดรายงานประจ่าเดือน ประจ่าปีบัญชี 2560 8 
3.3.2 การจัดท่าแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ประจ่าปีบัญชี 2560 

7 

ด้ำนที่ 4 กำรบริหำรพฒันำทนุหมุนเวียน 30 
4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 6 

1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ่าปีบัญชี 2561 

  

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส่าคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 

  

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน   
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
5. ผลส่าเร็จจากการก่ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

  



 ส่านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามแผนการด่าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการด่าเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะท่างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และเพื่อจัดต้ังเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
 

 กลุ่มเป้ำหมำย  ประกอบด้วย คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด และ 

        ที่ปรึกษำคณะท ำงำนขบัเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด  
 

 โดยก่าหนดด่าเนินการ จ่านวน 4 รุ่น ดังนี้ 
 
 รุ่นที่ 1  ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
 รุน่ที ่2  ภาคใต้ ระหวา่งวนัที ่28 - 29 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมวฒันา พารค์ จงัหวดัตรงั 

 รุ่นที่ 3  ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 รุ่นที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26– 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมตักสิลา   
จังหวัดมหาสารคาม 
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ถำม  คณะท่างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คือใคร มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง  
ตอบ  คณะท่างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มาจากประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล คัดเลือกตวัแทนอ าเภอละ 1-3 คน มาคัดเลอืกกันเอง 9-11 คน โดยมีนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่ปรึกษา  
 

 บทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบกล่ันกรองโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน เพื่อเสนอ อกส.จ. 
  (2) ประชาสัมพนัธส์รา้งความเขา้ใจกบัสมาชิกและประชาชนในพืน้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิงานกองทนุ 
  (3) ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาสมาชิก 
  (4) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (5) ติดตามการด าเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่จังหวัด 
  (6) รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ของสมาชิก ต่อ อกส.จ. 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือตามที่ คกส. อกส.จ. มอบหมาย 
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ภาพกิจกรรม 

    วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.  
  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 5001 ช้ัน 5 กรมการพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม.  



            

  กรมการพัฒนาชุมชน โดยส่านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้าง          
เป็นพนักงานส่านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานกองทุนของส่านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน.โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  1. กลุ่มงำนบริกำร 
 1.1 ต่าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ่านวน 1 อัตรา 
 1.2 ต่าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ่านวน 42 อัตรา 
 
  2. กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
 2.1 ต่าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จ่านวน 78 อัตรา 
 2.2 ต่าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ จ่านวน 1 อัตรา 
 2.3 ต่าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จ่านวน 1 อัตรา 
 2.4 ต่าแหน่งนิติกร จ่านวน 2 อัตรา 
 
  3. กลุ่มงำนวิชำชพีเฉพำะ 
 3.1 นักวิชาการเงินและบัญชี จ่านวน 79 อัตรา 
 3.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ่านวน 1 อัตรา 
 3.3 นักวิการคอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 อัตรา 

  
ก ำหนดกำรกำรเลือกสรรพนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

 

   
   ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 

 ส ำนักงำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี  
 กรมกำรพฒันำชุมชน ชั้น 3 อำคำรรัฐประศำสนภกัดี 

 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 โทรศัพท์ 02-1413063,021413069   
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ที่ เรื่อง วัน/เดือน/ป ี
1 ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน 13 มีนาคม 2560 
2 ด่าเนินการสอบสัมภาษณ์ 18 – 19 มีนาคม 2560 
3 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ 27 มีนาคม 2560 
4 ด่าเนินการท่าสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2560 



   
 
 
 ตามที่  กรมการพัฒนาชุมชน  โดยส่านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีเป้าหมาย 

ในการเพิ่มจ่านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 ภายในไตรมาสที่ 2 (มกราคม 60 - มีนาคม 60) ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
  
 

  
ณ ปัจจุบัน ส ำนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี ได้มีผลกำรด ำเนินงำนกำรรบัสมคัรสมำชิก ดังนี้ 
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ประเภทสมำชิก สมำชิก (เดิม) เป้ำหมำยกำรเพิ่มสมำชิก 

1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา 
 

10,141,759 ราย 3,400,000 ราย 

2. สมาชิกประเภทองค์กร 
 

129 องค์กร › 1,756 องค์กร 

ประเภทสมำชิก ข้อมูลเดือนที่แล้ว 
ณ 18 ม.ค. 60 

ข้อมูลเดือนนี ้
ณ 23 ก.พ. 60 

สมำชิก
เพิ่มขึ้น 
เดือนนี ้

สมำชิกเพิ่มขึ้น 
สะสม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. สมาชิกประเภท 
บุคคลธรรมดา 
 

10,348,843 ราย 10,395,602 ราย 46,759 ราย 244,015 ราย 7.17 % 

2. สมาชิกประเภท
องค์กร 
 

187 องค์กร 381 องค์กร 194 องค์กร 252 องค์กร 21.69 % 

มาสมัครเป็นสมาชิก 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

กันเถอะ!!! 


