
ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี                                                                          

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                

5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน งำนเครือข่ำยสัมพันธ์                
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กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน 02 - 1413073 

จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
บรรณำธิกำรที่ปรึกษำ  นายปรีชา  กิตติสัตยกุล  
บรรณำธิกำร    นางธนัสพร  ตลอดพงษ์  
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร   นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ 
กองบรรณำธิกำร   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ 
     นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
     นางสาวสุพัตรา  เลี้ยงพรม 
ออกแบบรูปเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล 
      นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 
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อย่ำลืม !! 
ดูแลสุขภำพ 

นะคะ 
 เกร็ดควำมรู้เร่ืองดวงตำ (womanplus) 
  
          รู้หรือไม่ว่าผิวที่มีอาการแพ้ระคายเคือง บวมแดง และมีริ้วรอยที่เกิดข้ึนจาก  "ธำตุไฟ ไม่สมดุล" 
สามารถเกิดขึ้นเช่นกันกับผิวละเอียดอ่อนบริเวณรอบดวงตา อาการธาตุไฟไม่สมดุลนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดขึ้น
ได้ง่าย โดยอากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรา รวมทั้งปัจจัยความเครียด และความเหนื่อย
ล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุส้าคัญ อาการจะแสดงออกมาในรูปแบบของความหมองคล้้า บวมแดง
อย่างเห็นได้ชัดกว่าบริเวณอ่ืนๆ  
  
          ทั้งนี้เพราะผิวบริเวณรอบดวงตานั้นมีความละเอียดอ่อน และบอบบางมากกว่าผิวในบริเวณอ่ืนๆ และ
ยังเป็นบริเวณท่ีมีเส้นประสาทและเซลล์ต่างๆ อยู่เป็นจ้านวนมาก ที่ไวต่อการร่วงโรยและถูกท้าร้ายได้ง่าย และ
คุณรู้อีกหรือไม่ว่า คุณเองอาจจะท้าร้ายผิวบริเวณรอบดวงตาให้ช้้า หมองคล้้ามากขึ้น เพราะการท้าความ
สะอาดผิวหรือเมคอัพรอบดวงตาก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ท้าร้ายผิวแสนบอบบาง 
        
           อำหำรเสริมเพื่อดวงตำสดใส 
          บริโภคผัก ผลไม้ ท่ีมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ (anti oxidant) ในปริมำณสูง  
          เช่น ผิวบิลเบอร์รี่ ผักใบเขียว และแครอท ช่วยลดอันตรายจากอนุมูลอิสระในแสงแดดที่ท้าลายจอตา 
และช่วยลดปัญหาตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมได้ พร้องทั้งช่วยให้สายตาท้างานดีขึ้นในที่มืดและมีความไว
ในที่มีแสงน้อยๆ ดีกว่า 
  
          บริโภคผัก ผลไม้ ท่ีมำสรลูทีน (Lutien) และซีแซนทีน (Zeaxanthin)  
          เป็นสารแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งมีสีเหลือง พบมากในพืชผักที่มีสีเหลืองและสีเขียวเข้ม ที่สามารถพบได้
ในผลอโวคาโด บล็อกโคลี่ ข้าวโพด ฟักทอง ผักโขม และผักกวางตุ้ง เป็นสารธรรมชาติที่พบมากในตาบริเวณ
จุดรับภาพและจอประสาทตาท้าหน้าที่ช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดด ช่วยปกป้องเซลล์ของจอ
ประสาทตาไม่ให้ถูกท้าลายโดยการต้านอนุมูลอิสระที่ท้าลายดวงตา และกรองแสงสีน้้าเงินที่จะท้าลายดวงตา 
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สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

            จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ฉบับที่ 6 ประจ้าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  
ในเอกสารฉบับนี้ ทางส้านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการสื่อสารให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบถึงแนวทางการด้าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมและข่าวสาร
สาระส้าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้  
จะเกดิประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้
สื่อสารระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
กับสมาชิก และท้าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     ด้วยความปรารถนาดี... 

 
 
                                                                                  

 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     
              บรรณำธิกำร       
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 เป็นวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
อำนันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเม่ือวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2498        
และด้วยความส้านึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็น
อเนกประการ ปวงชนชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุก ๆ ปี 
เป็นวันอานันทมหิดล เพ่ือน้อมร้าลึกถึงพระองค์ท่าน 
           พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำ-
มำธิบดินทร พระรำชสมภพเมื่อวันอำทิตย์ ข้ึน 3 ค่ ำ เดือน 11 ปีฉลู      
ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยำยน      
พ.ศ. 2468  ส ำหรับกำรศึกษำ พระองค์ทรงเริ่มกำรศึกษำชั้นต้นที่
โรงเรียนมำแตร์เดอี ก่อนศึกษำต่อท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์   
           เมื่อช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่         
7 มีนาคม พ.ศ. 2477 โดยสภำผู้แทนรำษฎรและรัฐบำลในขณะนั้นมีมติ
เหน็ชอบใหอั้ญเชญิพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จำ้อำนนัทมหดิล ซึง่เปน็พระยศ
ขณะนัน้ ขึน้ครองรำชยส์บืรำชสนัตวิงศ ์เปน็พระมหำกษตัรยิร์ชักำลที ่8 
แห่งรำชวงศ์จักรี เม่ือวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2477 โดยมีพระวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา 
และเจ้าพระยายมราช ท้าการบริหารแผ่นดินแทนพระองค์ท่ีมีพระชนมายุ
เพียง 8 พรรษา จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ และหลังจำกพระองค์    
ทรงงำนไม่กี่ปี ก็เสด็จสวรรคตเม่ือวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2489        
ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมำน ภำยในพระบรมมหำรำชวัง   
รวมระยะเวลำที่ทรงครองสิริรำชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี  
            

วันอานันทมหิดล 



  รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนระดับภำค ภำคเหนือ  
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นางพัฒน์นรี  ธนะพิมพ์เมธา ประธานคณะท้างานฯ 
2 นางศรีพรรณ  เขียวทอง รองประธานคนที่ 1 
3 นางจิไรรัตน์  หล่อวิไล รองประธานคนที่ 2 
4 นางมาลี  ยัญศรี กรรมการ 
5 นางมิ่งขวัญ  พุกเปี่ยม กรรมการ 
6 นางธีรพร  พรพุฒิพันธ์ กรรมการ 
7 นางพิสมัย  ศิริพัฒนานุกุลชัย กรรมการ 
8 นางพัชรี  สัมถาวร กรรมการ 
9 นางอรสา  สิทธิธันญกิจ กรรมการ 

10 นางสุวภัทร์  พันธ์สมพงษ์ ประชาสัมพันธ์ 
11 นางบัวหลี  ขันทอง ประชาสัมพันธ์ 
12 นางประพิศ  รักยิ้ม ประชาสัมพันธ์ 
13 นางเพ็ญศรี  กันทะวัง ประชาสัมพันธ์ 
14 นางยุพิน  ท้าวเทพ เหรัญญิก 
15 นางสิงห์  จันทะคุนิ ผู้ช่วยเหรัญญิก 
16 นางประชิต  กาทองทุ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
17 นางวาสนา  ยศสอน เลขานุการ 

ภำคเหนือ 

   รู้หรือไม่ ??  

  กำรช ำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี สำมำรถช ำระคืนเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย/ออมสิน/ธกส. ได้  
  

 เมื่อครบก้าหนดการช้าระคืนเงินกู้ตามสัญญา ให้สมาชิกคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวดัหรือ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานครแลว้แตก่รณ ี โดยใชแ้บบฟอรม์ช้าระคนืเงนิ  (Bill payment) ผ่านธนาคารกรุงไทย/
ออมสิน/ธ.ก.ส. (ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ เอ ที เอ็ม)  
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     แนวทำงกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

        ประจ ำเดือนมถิุนำยน พ.ศ. 2560  ประกาศ !! 

  

 กรมการพัฒนาชุมชน ก้าหนดด้าเนินการประชุมสร้างความเข้าใจในการด้าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่าน VDO 
Conference ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. จึงขอให้จังหวัดแจ้งพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน         
ที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาการอ้าเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุน เข้ารับฟังการประชุม
ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมได้ที่ เว็ปไซด์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนา-
ชุมชน https://www.womenfund.in.th/ 
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     แนวทำงกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

        ประจ ำเดือนมถิุนำยน พ.ศ. 2560  ประกาศ !! 

 ตำมหนังสือที่ มท 0416.1/ว0984 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 เรื่อง กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน        
ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งรายงานการเงิน ส้าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 – 
พ.ศ. 2558 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ปรับปรุง) ให้ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการประสานอย่างไม่เป็นทางการจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าจะเข้าตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 
และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของส้านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกพส.) ในระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ 
2556 – 2558 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส้าหรับการตรวจสอบ จึงขอมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดเตรียมเอกสาร        
ทางการเงินประจ้าปีงบประมาณ 2556 – 2558 เพ่ือรอรับการตรวจสอบจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามแผนการ      
เข้าตรวจสอบ ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2560 
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ภาพกิจกรรม 
           ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ส้าหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันนี้        
เรามีประมวลภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 3 - 4 มาฝาก   
เชิญรับชมกันได้เลยค่ะ... 

“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  
รุ่นที่ 3 ด้าเนินการ ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  
รุ่นที่ 4 ด้าเนินการ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่  

วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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 ตามท่ี ส้านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ด้าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จ้านวน 4 ภาค ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2560 ผลจากการด้าเนินงาน ส้านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค เป็นกลไกในการหนุนเสริมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อให้การด้าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุวัตถุประสงค์  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นางกนกพร  เดชเดโช   ประธานคณะท้างานฯ 
2 นางผกาพันธุ์  สรรค์สวาสดิ ์ รองประธานคนที่ 1 
3 นางสวาทวรรณ์  มนัสนโิลบล รองประธานคนที่ 2 
4 นางพรรณี  เทือกสุบรรณ  กรรมการ 
5 นางนภาพร  กูสือวาแม กรรมการ 
6 นางระพี  น้้าจันทร ์  กรรมการ 
7 นางสาคร  พัฒแก้ว  กรรมการ 
8 นางฮาซานียะห์  หะยีเจะอาแว กรรมการ 
9 นางวันดี  ปิยนามวาณิช  กรรมการ 

10 นางคอสหมิง  แลแมแน  กรรมการ 
11 นางศรัณยา  หนเูขียว  ประชาสมัพันธ์ 
12 นางจินตนา  มาตยส์ถิต  เหรัญญิก 
13 นางสาวกรรณิการ์  สุมทอง ผู้ช่วยเหรญัญิก 
14 นางอัญชลี  รักชาต ิ  เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นางสะอาด  จันทรด์ ี   ประธานคณะท้างานฯ 
2 นางรัชนี  พลซื่อ รองประธานคนที่ 1 
3 นางพรพิมล  ตาปราบ รองประธานคนที่ 2 
4 นางพิมพ์นิภา  ศิริแพร่เจริญ  กรรมการ 
5 นางวิภา  เรืองประเสริฐกลุ กรรมการ 
6 นางสาวกุหลาบ  พิศวงค ์ กรรมการ 
7 นางสมพิศ  สมศรีใส กรรมการ 
8 นางสมัย  แสงนคร กรรมการ 
9 นางอรยา  อุณาสิงห ์ กรรมการ 

10 นางนิตยา  ธรรมวงศ ์ กรรมการ 
11 นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศร ี กรรมการ 
12 นางนภาพร  พลโคตร กรรมการ 
13 นางสุดาพร  โคตรชมพ ู กรรมการ 
14 นางธิดา  จันทินมาธร ประชาสมัพันธ์ 
15 นางอุไร  อิ่นอ้อย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
16 นางฐิติทิพย์  กิตติศรีวรพันธุ ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
17 นางกิ่งดาว  จันทร์ทวี เหรัญญิก 
18 นางสนิท  ปาทาน ผู้ช่วยเหรญัญิก 
19 นางจันทิมา  โกสินทรร์ักษา เลขานุการ 
20 นางชยพัทธ์  ไชยเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ 

ภำคใต ้

ภำคอีสำน 

รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนระดับภำค ทั้ง 4 ภำค ดังต่อไปนี้ 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนระดับภำค ภำคกลำง  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นางพรทิพย์  ตั้งกีรติ ประธานคณะท้างานฯ 
2 นางกัญชลี  โชติช่วง รองประธานคนที่ 1 
3 นางภรมน  นรการกุมพล รองประธานคนที่ 2 
4 นางยุพา  เขียวค้ารพ กรรมการ 

5 นางสาวจริยา  โพธสุธน กรรมการ 
6 นางสุขศรี  เดชฤดี กรรมการ 
7 นางสาวอาภรณ์  เดชมงคลวัฒนา กรรมการ 
8 นางสายสมร  คุ้มครอง กรรมการ 
9 นางรัตติมา  ทองเกตุแก้ว กรรมการ 

10 นางเพ็ญพิชชา  น่วมกระสิน กรรมการ 
11 นางสาวสุรีย์  แม้นทิม กรรมการ 
12 นางสาวคอดียะห์  ทรงงาม กรรมการ 
13 นางอนงค์  ช้านาญ กรรมการ 
14 นางอ้านวย  ทองลี กรรมการ 
15 นางมาลา  หาญสวัสดิ์ กรรมการ 
16 นางสะอาด  อุดมศรีลาภ กรรมการ 
17 นางเจียม  รุ่งเรือง กรรมการ 
18 นางน้้าค้าง  แย้มสระโส กรรมการ 
19 นางสุขศรี  เดชฤดี กรรมการ 
20 นางจรรยา  กลัดกล้อม ประชาสัมพันธ์ 
21 นางสาวสุคนธิกา  วิเศษคุณ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
22 นางสุนิสา  ก้าเนิดสินธุ์ เหรัญญิก 
23 นางกนกพร  ปรัชญกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก 
24 นางภูริชญา  บุญน้อม เลขานุการ 
25 นางอัมพร  โขมพัตรา ผู้ช่วยเลขานุการ 

ภำคกลำง 


