
 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ               
5 ธันวำคม 2550  

อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 3  

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน งำนเครือข่ำยสัมพันธ์                 

รำยละเอียดเพิ่มเติม 02-1413093 

บรรณำธิกำรที่ปรึกษำ       นำยปรีชำ  กิตติสัตยกุล 

บรรณำธิกำร นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์ 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร นำงสำวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ 

ออกแบบรูปเล่ม นำงสำววันวิสำ กำญจนะสมบัติ 

กองบรรณำธิกำร นำงสำวปวีณำ ท่ำสว่ำง 

 นำงสำวสุพัตรำ เล้ียงพรหม 

พิสูจน์ตัวอักษร นำงสำวปวีณำ ปัญญำมงคล 
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จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

             ขณะนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้กองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี PinPost เป็นเว็บไซต์ที่เป็นส่วนของผู้รับบริกำร (Font End) ถูกพัฒนำขึ้นมำ เพื่อกำรน ำเสนอข้อมูล     
ที่ง่ำยต่อกำรใช้งำน ไม่ซับซ้อน โดยสำมำรถใช้งำนได้ สำมำรถติดตำมผ่ำน URL : http://sara.cdd.go.th/km  

http://sara.cdd.go.th/km%20โดย
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สวสัดคีะ่ ทำ่นผูอ้ำ่นทกุทำ่น 

 จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ปีท่ี 2 

ฉบบัที ่7 ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2561                   

ในเอกสำรฉบบันี้ ทำงส ำนักงำนกองทนุพฒันำ

บทบำทสตรี ต้องกำรสื่อสำร ใหทุ้กภำคส่วนได้รบั

ทรำบถึงกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนของกองทนุ

พฒันำบทบำทสตร ีขำ่วสำร ข้อกฎหมำย และ

สำระส ำคญัต่ำงๆ ของกองทนุพฒันำบทบำทสตร ี                

ในเดือนมิถนุำยน ที่ผ่ำนมำ หวังเปน็อย่ำงยิ่งว่ำ 

จลุสำรฉบบันี ้จะเกิดประโยชน ์                      

และเปน็อีกหนึ่งช่องทำงที่จะใช้ส่ือสำรระหว่ำง                       

กองทนุพฒันำบทบำทสตร ีและท ำให้                   

ทกุท่ำนได้ทรำบถึงควำมกำ้วหนำ้                       

ของกองทนุพฒันำบทบำทสตรคีะ่ 

 

นำงธนัสพร ตลอดพงษ์ 

บรรณำธิกำร 

วนัอำสำฬหบูชำ 

วันอำสำฬหบูชำ หมำยถึง กำรบูชำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 8 

เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้ำทรงประกำศพระศำสนำ โดยแสดง                

พระปฐมเทศนำ คือ ธรรมจักรกัปปวัฒนำสูตรปประกำศสัจธรรม             

อันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมำสัมโพธิญำณที่พระองค์ตรัสรู้                 

ให้เป็นประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลำย ,เป็นวันแรกที่บังเกิด               

พระอริยสงฆ์สำวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟัง                  

พระปฐมเทศนำจบ ได้ดวงตำเห็นธรรมได้ทูลขออุปสมบท                

และพระพุทธเจ้ำได้ประทำนอุปสมบท ให้ด้วยวิ ธีเอหิภิกษุอุปสัมปทำ 

ในวันอำสำฬหบูชำ และเป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย                 

คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ                     

ขึ้นอย่ำงบริบูรณ์ 

กิจกรรมในวันอำสำฬหบูชำ โดยทั่วไปนิยมท ำบุญ ตักบำตร เข้ำวัด

ฟังธรรม รักษำศีล และสวดมนต์ ในตอนค่ ำ ในวัดต่ำงๆ จะมีกำรจัด

พิธีสวดมนต์ เวียนเทียนร่วมกัน โดยถือเป็นกำรสืบทอด

ขนบธรรมเนียมประเพณีของเรำชำวพุทธ เพ่ือน้อมร ำลึกถึง             

พระคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้ำงจิตใจให้เรำชำวพุทธ 

เพ่ือน้อมร ำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้ำงจิตใจ 

ให้เรำด ำเนินชีวิตไปอย่ำงมีควำมสุขอีกด้วย 
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ตัวอย่ำงผลงำนดีเด่นของกลุ่มสตรี 

ที่ขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ประเภท เงินอุดหนุน 

ชือ่โครงกำร : ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรีสู่ผู้น ำยุคใหม่  

ทีต่ั้งกลุ่ม : 8/2 หมู่ 11 ต.โคกมะม่วง อ.ปะค ำ จ.บุรีรัมย์  

ปทีีไ่ดร้บักำรสนับสนุน : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

งบประมำณทีไ่ดร้บักำรสนับสนนุ : 176,000 บำท 

วัตถปุระสงคข์องโครงกำร :  

- เพื่อให้สตรีมีความรู้ความสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองและขยายผลแก่สมาชิกกลุ่มอื่น 

- เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่สตรีให้เป็นผู้น ายุคใหม่ 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม

ต่ำงๆ ให้กับชุมชนและสังคม 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรี      

ในกำรที่จะบริหำรจัดกำรองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภำพ 

ผูไ้ดร้บัผลประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินโครงกำรนี ้: ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีและอำสำสมัครผู้ประสำน

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 539 คน  

ผลกำรด ำเนินโครงกำร : สตรีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำตนเองและขยำยผล แก่สมำชิก 

และพัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้น ำสตรีมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนพลังในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม

ต่ำงๆ ให้กับชุมชนและสังคม 

เหตผุลทีไ่ดร้บัเลอืกจำกจงัหวดัใหเ้ป็นโครงกำรดเีดน่ของจงัหวดั : เป็นโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี              

น ำควำมรู้ที่ได้อบรมไปเผยแพร่ให้กลุ่มสตรีในชุมชน สตรีได้รับกำรพัฒนำและยกระดับสู่กำรเป็นผู้น ำยุคใหม่ 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ครั้งที่ 6/2561  

    วันที่ 28 มิถุนำยน 2561 เวลำ 08.30 น. นำยอภิชำติ โตดิลกเวชช์ อธิบดกีรมกำรพัฒนำชุมชน มอบหมำยให้นำยปรีชำ กิตติสัตยกุล 

ผู้ตรวจรำชกำรกรม ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร

จัดท ำรำยงำนกำรเงิน ประจ ำปี พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ระหว่ำงวันที่ 27—29 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่ำ เฮ้ำส์   

ซอยวิภำวดรีังสิต 64 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 

วันที่ 27 มิถุนำยน 2561 เวลำ 13.30 น. นำยอภิชำติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นประธำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนำยปรีชำ กิตติสัตยกลุ ผู้ตรวจรำชกำรกรม ปฏิบัติหน้ำที่

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

นำงธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน นำยสมนึก มณีพินิจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์ นำยยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร นำยนพดล ดำวอรุณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย 

ข้ำรำชกำรผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วม ในกำรประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมกำรพัฒนำชุมชน  

โครงกำรประชมุเชงิปฏิบตักิำรกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงนิ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ของกองทนุพฒันำบทบำทสตร ี 
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วันที่ 22 มิถุนำยน 2561 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนและ

ประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยนำยธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนำกำรจังหวัดขอนแก่น มอบหมำยให้นำงจิรภำ เชื้อดวงผุย 

หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมเปิดกำรอบรมและบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนำ

บทบำทสตรี ให้ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมหนี้ ค้ำงช ำระ และกำรใช้โปรแกรมในระบบ SARA ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

ส ำนกังำนพัฒนำชุมชนจงัหวดัขอนแกน่  
จดัอบรมโครงกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรกองทนุและประเมนิผลทนุหมนุเวยีน 

วันที่ 3 กรกฎำคม 2561 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงฐิตำรีย์ ฐิติสุวรรณกุล นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนประจ ำโซนกรุงเทพเหนือ ลงพื้นที่เขตสำยไหม 

เพื่อประชำสัมพันธ์งำนกองทุนฯ และตรวจเยี่ยมโครงกำรที่รับเงินอนุมัติแล้ว จ ำนวน 1 โครงกำร และโครงกำรที่ขอรับเงินสนับสนุน 

จ ำนวน 5 โครงกำร 

ส ำนกังำนเลขำนกุำรคณะอนกุรรมกำรกองทนุพฒันำบทบำทสตรกีรงุเทพมหำนคร  
ลงพืน้ทีเ่พื่อประชำสมัพันธง์ำนกองทนุฯ และตรวจเยีย่มโครงกำรทีร่ับเงนิอนมุตัแิลว้   
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ตัวอย่ำงผลงำนดีเด่นของกลุ่มสตรี 

ที่ขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

ประเภท เงินทุนหมุนเวียน 

ชื่อโครงกำร : แปรรูปผ้ำพื้นเมือง  

ที่ตั้งกลุ่ม : 86 หมู่ที่ 5 บ้ำนนำรำชควำย ต ำบลนำรำชควำย อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

ปีที่ได้รับกำรสนับสนุน : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุน : 70,000 บำท 

ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม : เสื้อผ้ำพื้นเมืองส ำเร็จรูป  

รำยได้รวมของกลุ่ม : ประมำณ 125,000 บำท/เดือน (รำยได้เฉลี่ยคนละ 25,000 บำท/คน/เดือน) 
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ขัน้ตอนกำรลดหรอืงดเบี้ยปรับ 

1) สมำชิกยื่นค ำขอต่อ อกสอ. 

2) คณะท ำงำนติดตำมหนี้ฯ 

ตรวจสอบหนี้ค้ำงช ำระ 

คณะท ำงำนติดตำมหนี้อ ำเภอ

ประเมินสถำนะ และควำมสำมำรถ

ในกำรช ำระหน้ี 

ประชุมคณะอนุฯ อ ำเภอและ

คณะท ำงำนติดตำมหนี้อ ำเภอพิจำรณำ 

แล้วเสนอคณะท ำงำนติดตำมหนี้จังหวัด 

ท ำบันทึกข้อตกลง และลงลำยมือชือ่ทุกคน

ในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ 
คณะท ำงำนติดตำมหนี้จังหวัด  

เสนอควำมเห็นไปยังคณะอนุฯ จังหวัด 

เพ่ือพิจำรณำลด หรืองดเบีย้ปรับ                 

(ภำยใน 45 วัน) แจ้งสมำชิกทรำบ พร้อมเหตุผล  

ภำยใน 15 วันนับแต่มีมติ 

 
อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรลดเบี้ยปรบั  
ตำมสญัญำกูย้มืเงนิกองทนุพฒันำบทบำทสตร ี 

 “ กำรลดหรืองดเบี้ยปรับตำมสัญญำกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำให้กับลูกหนี้         

ที่มีเจตนำช ำระหนี้ ตำมสัญญำกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี แต่ประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงินอันเป็นเหตุให้         

ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ ” 

1. กำรลดหรืองดเบี้ยปรับให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด มีอ ำนำจพิจำรณำลด         

หรืองดเบี้ยปรับได้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1.1 ลูกหนี้ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลีย่ง  

กำรช ำระหน้ี 

1.2 ลูกหนี้มีหนี้เป็นภำระหนักและมีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุควำมจ ำเป็นอันเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่ำ
ไม่สำมำรถช ำระหน้ี จนท ำให้เกดิหนี้ค้ำงช ำระ ในส่วนเบี้ยปรบัมีจ ำนวนมำกเกินควำมพอดี            
เมื่อเทียบกับเงินต้น 

1.3 กำรพิจำรณำลดหรืองดเบี้ยปรบั อย่ำงน้อยให้ค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ ของกำรลด    

หรืองดเบี้ยปรับพฤตกิรรมของลูกหนี้ในกำรรับผิดชอบต่อหนี้ค้ำงช ำระของกองทุนพัฒนำ

บทบำทสตรี ในแต่ละรำยและในกรณีที่ลกูหนี้มกีำรผ่อนช ำระหนี้มำบ้ำงแล้วให้

พิจำรณำถึงกำรปฏิบัติตน ตรงตำมข้อตกลงหรือสัญญำที่ให้ไว ้

1.4 ลูกหนี้ต้องรับสภำพหนี้ค้ำงช ำระเต็มจ ำนวน 

แทนลูกหนี้ ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสภำพหนี้ 

1.5 ลูกหนี้มีกำรผ่อนช ำระหนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ยังช ำระหนี้ 

ไม่ครบจ ำนวน 

เงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรลดหรืองดเบี้ยปรับ  
ตำมสัญญำกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

1.6 ลูกหนี้ที่แสดงเจตนำช ำระหนี้ค้ำงช ำระกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี          

ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มกีำรทวงถำม 
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เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรลดหรอืงดเบีย้ปรบั  
ตำมสญัญำกูย้มืเงนิของกองทนุพฒันำบทบำทสตร ี(ตอ่) 

2. สถำนที่ยื่นค ำขอกำรลดหรืองดเบี้ยปรับ 
ตำมสัญญำกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

>> ส่วนภูมิภำค  

ยื่นค ำขอต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอในพ้ืนที่ที่ลูกหนี้มีภูมิล ำเนำเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

แล้วส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ  

>> กรุงเทพมหำนคร  

ให้ยื่นค ำขอต่อคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร                            

เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

   3. ระยะเวลำและแจ้งผลกำรพิจำรณำขอลดหรืองดเบี้ยปรับ 

    ให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด หรือคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน   

พัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วัน นับแต่วันรับเรื่อง 

และให้แจ้งผลกำรพิจำรณำ ให้ลูกหนี้รับทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน

พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด หรือคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร     

มีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติเรื่องดังกล่ำว 


