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สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

            จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  
ในเอกสารฉบับนี้ ทางส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการสื่อสารให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมและข่าวสาร
สาระส าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้  
จะเกดิประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้
สื่อสารระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
กับสมาชิก และท าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     ด้วยความปรารถนาดี... 

 
 
                                                                                  

 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     
              บรรณำธิกำร       
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      เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็นการจัด
ระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงก าหนดเอาวันที่      
1 เมษำยน เป็นวันข้ำรำชกำรพลเรือน  
     การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 
หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการ
ดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน 
     พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนพระบรมรำโชวำท 
เนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน 1 เมษำยน 2558 ควำมว่ำ ... 
 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน 
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 ถำม  กำรสมัครเข้ำเป็นอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีหมู่บ้ำน/ชุมชน ผู้สมัครต้องมีชื่อ
อำศัยอยู่จริงในหมู่บ้ำนเป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด ?? 
 ตอบ  สมาชิกมีชื่ออาศัยอยู่จริงในหมู่บ้านเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีที่อยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับการ
คัดเลือก (โดยยึดที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่จริง ณ วัน เดือน ปี ที่มีการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นยอมรับ) 
 กรณี  มีการย้ายที่อยู่ซึ่งไม่ตรงตอนสมัครสมาชิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ ขอเปลี่ยนที่อยู่ในระบบการ
ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาในระบบ online ให้เป็นปัจจุบัน  

     แนวทำงกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

        ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560  ประกาศ !! 

 กรมการพัฒนาชุมชน โดย ส านักงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ได้มีหนังสือ ด่วนมำก ที่ มท 

0416.2/ ว 0524 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560  

เรื่อง การจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ก าหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการจัดท าแผน     

การด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561     

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการด าเนินงาน    

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 โดยขอให้จัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภำยใน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษำยน 2560 ทำง e-mail : 

women.yut1@outlook.com  

รายละเอียดเพ่ิมเติม ทาง www.womenfund.in.th 



  

 

 กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบดว้ย คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด จังหวดัละ 10 คน 

และ ที่ปรึกษำคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด 
 

 * ขอให้จังหวัดส่งรำยชื่อคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้กับกรมกำรพัฒนำชุมชน ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2560   
ทำงส ำนักงำนอัตโนมัติ (OA) นำงสำวปวีณำ ท่ำสว่ำง กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน, fax : 0 2143 7987 และ 
e-mail : patina_women@outlook.com   
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               ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ส าหรับ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”                  
ที่ทางส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะด าเนินการในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2560 วันนี้เราจะมาเน้นย้ า   
จุดที่จะด าเนินการโครงการฯ ทั้งหมด 4 จุด ดังนี้  
  
 
 
 
 

จุดที่ 1 ภำคใต้ ระหว่ำงวนัที่ 19 - 20 เมษำยน 2560  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ จังหวัดตรัง 

จุดที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวันที่ 26 - 27 เมษำยน 2560       

ณ โรงแรมตักสลิำ จังหวัดมหำสำรคำม 

จุดที่ 3 ภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 4 - 5 พฤษภำคม 2560                                
ณ โรงแรมอยุธยำแกรนด์ โฮเต็ล จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

จุดที่ 4 ภำคเหนือ ระหวำ่งวันที่ 24 - 25 พฤษภำคม 2560                    
ณ โรงแรมแพร่นครำ จังหวัดแพร่ 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนฯ อย่ำลืม!! เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมำพบกันนะคะ ... 
 

   

 ถำม  ถ้ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติกำรเป็นอำสำสมัครผู้ประสำนงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีหมู่บ้ำน/ชุมชน 
แต่จังหวัดได้แต่งตั้งไปแล้ว ควรมีวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไร ?? 
 ตอบ  ถ้าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ แต่จังหวัดได้แต่งตั้งไปแล้ว ควรมีวิธีการแก้ไข โดย... 
 1. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. หรือ อกส.จ. แล้วแต่กรณี แจ้งเจ้าตัวกรณีขาดคุณสมบัติข้อใด มีผลพ้นวาระ   
จากการด ารงต าแหน่งตามข้อใด 
 2. คัดเลือกอาสาสมัคร หรือ คณะท างานขับเคลื่อนฯ แต่ละระดับ ตามแนวทางที่ก าหนด แต่งตั้งแทนในวาระ  
การด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ 
 3. รายงานผลการแต่งตั้งพร้อมส าเนาค าสั่งแจ้งผู้บริหารตามล าดับ (จังหวัด/กรม) และบันทึกข้อมูลใน DPIS     
ให้เป็นปัจจุบัน 
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ภาพกิจกรรม 

      เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงได้จัดท าโครงการ...  
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท าความดีถวายในหลวงรัชการที่ 10” 

เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเป็นการแสดงพลังของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 
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ภาพกิจกรรม 
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท าความดีถวายในหลวงรัชการที่ 10” 



   
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
 
  

กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
  ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการอ านวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และได้ด าเนินการ
สอบเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ์ จ านวน 9 ต าแหน่ง รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,050 คน ดังนี้ 
  (1) เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 5 คน   (6) นิติกร จ านวน 16 คน 
  (2) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 198 คน  (7) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 337 คน 
  (3) นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 460 คน  (8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 4 คน 
  (4) เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ จ านวน 7 คน  (9) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 คน 
  (5) นักวิชาการพัสดุ จ านวน 8 คน 
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...ภาพบรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์... 



“จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน ฉบับท่ี 3 ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560” www.womenfund.in.th  7  

  
 ถำม  สถำนที่ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จ ำเป็นต้องตั้งอยู่ ณ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัด หรือไม่ อย่ำงไร ?? 
 ตอบ  สถานที่ตั้งของส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด     
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดหา ซึ่งควรเป็นสถานที่ของทางราชการ ดังนั้น การจัดหา    
หรือขออนุญาตใช้สถานที่ท าการส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด   
จึงเป็นหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการขออนุญาตใช้สถานที่ตั้งส านักงานกับผู้มีอ านาจก ากับดูแล
สถานที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสถานที่ท างาน คือ ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 

       กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติงบประมาณ “ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกองทุน

พัฒนำบทบำทสตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร” ให้ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานครด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานครแก่หน่วยงานภาคี และ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายจ านวน 150 คน โดยใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  ประกอบด้วย   

  1. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

  2. ผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือผู้แทน 

  3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขต หรือผู้แทน 

  4. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

  5. ผู้สังเกตการณ์ 

  6. เจ้าหน้าที่โครงการ 

 โดยก ำหนดด ำเนินกำรในวันที่ 18 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมทีเค พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรฯ นี้ คือ  

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

  2. มีแผนปฏิบัติการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชนที่ชัดเจน 

  3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและหน่วยงานภาคี อันก่อให้เกิดประโยชน์

ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 



ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี                                                                          

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                

5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน งำนเครือข่ำยสัมพันธ์                

   รายละเอียดเพิ่มเติม  www.womenfund.in.th 

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 02 - 1413073 

จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
บรรณำธิกำรที่ปรึกษำ  นายเส่ง  สิงห์โตทอง   
บรรณำธิกำร    นางธนัสพร  ตลอดพงษ์  
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร   นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ 
กองบรรณำธิกำร   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ 
     นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
     นางสาวสุพัตรา  เลี้ยงพรม 
ออกแบบรูปเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล 
      นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 

 

 1. หยุดใช้สำยตำเป็นระยะๆ หากต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือต้องอ่านหนังสือวันละ 6 - 8 ชั่วโมง หาเวลาพักสายตา     
ทุก 2 - 3 ชั่วโมง ครั้งละ 15 นาที หรือหันไปอ่านจากสิ่งที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์แทนที่จะอ่านจากจอโดยตรง 

2. ใส่ใจในเรื่องแสง เวลาอ่านหนังสือให้มีแสงพอเห็นได้ชัด แต่อย่าให้มีแสงจ้า และอย่าให้แสงไฟที่ก่อให้เกิด        
แสงสะท้อนเข้าตา 

3. ใช้แว่นตำ สามารถหาซื้อได้จากจักษุแพทย์หรือร้านแว่นตาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถช่วยเรื่องตาคุณได้ 
4. เลือกแว่นตำที่มีก ำลังขยำยถูกต้อง เลือกแว่นตาที่มีก าลังขยายต่ าสุดที่คุณสามารถอ่านหนังสือได้ในระยะที่ต้องการ 

หากเลือกแว่นตาที่มีก าลังขยายสูงเกินไปคุณจะเห็นตัวหนังสือระยะใกล้ได้ชัด แต่จะเห็นตัวหนังสือพร่ามัวเมื่ออยู่ไกลออกไป 
5. ปรับให้จอมืดลง อย่าให้แสงจากจอคอมพิวเตอร์จ้ามากนัก ควรปรับลดความจ้าและปรับความเข้มของจอลงให้พอดี

ที่จะอ่านได้ชัด 
6.ท ำงำนในที่ร่มบัง ใช้แผ่นกรองแสงปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมแผ่นจอทั้งหมด จากนั้นก็ปรับความเข้มลง 

ให้ระดับต่ าสุด 
7.ใช้น้ ำชำช่วย ชงชาแล้วปลอ่ยให้เย็นลงเล็กน้อย เอาผ้าขนหนูจุ่มลงในน้ าชาให้เปียกชุ่ม นอนหงาย วางผ้าขนหนูที่

เปียกน้ าชาลงบนเปลือกตา (หลับตา) ไว้สัก 10-15 นาที จะท าให้ตาหายล้า แต่ต้องระวังอย่าเทหรือท าให้น้ าชาเข้าไปในลูกตา 

“จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน ฉบับท่ี 4 ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560” www.womenfund.in.th  8  

อย่ำลืม !! 
ดูแลสุขภำพ 

นะคะ 

 ถ้ำคุณเกิดอำกำรตำล้ำขึ้นมำ เพรำะต้องอ่ำนหนังสือ หรือ  จ้องจอคอมพิวเตอร์ มือถือสมำร์ทโฟนนำนๆ 
จนกระทั่งกำรมองเห็นของคุณเกิดกำรพร่ำมัว ค ำแนะน ำต่อไปนี้อำจะช่วยคุณได้ 


