




เวลา

วัน

การสร้างมูลค่าเพ่ิม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และการบริหารจัดการหน้ี

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ

หรือผู้แทน

เวลา

วัน
กลไกการขับเคล่ือน

การด าเนินงานกองทุน
 -ลงทะเบียน/ พัฒนาบทบาทสตรี

รายงานตัว ในพ้ืนท่ีกับการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพกองทุนฯ
(วิทยากรภาครัฐ)

หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น.
3. ผู้เข้าร่วมโครงการพักค้าง ณ สถานท่ีท่ีโครงการจัดไว้ให้ วันท่ี 21 - 22, 25 - 26 ธันวาคม 2563
4. ด าเนินการ 2 รุ่น  :  รุ่นท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 21 - 22 ธันวาคม 2563  รุ่นท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 25 - 26 ธันวาคม 2563
5. การแต่งกาย  : ชุดผ้าไทย สีชมพู  หรือ ชุดผ้าไทย ทีมจังหวัด

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

08.30 - 09.30 น.
12.00 - 
13.00 น.

13.00 - 14.00 น.
17.00 - 
18.00 น.

ตารางก าหนดการ
โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข สร้างรายได้สู่ชุมชน

ด าเนินการวันท่ี 21 - 22, 25 - 26  ธันวาคม 2563

14.00 - 17.00 น.

วันท่ี 
21, 25

ธันวาคม 2563

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น

รับประทาน
อาหารเย็น

ปฐมนิเทศ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์

ของโครงการ

วันท่ี 
22, 26

ธันวาคม 2563

13.00 - 14.00 น.
08.00 - 
08.30 น.

 -ลงทะเบียน/รายงานตัว

10.30 - 12.0009.30 - 10.30 น.

08.30 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น.

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนฯ
และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์/

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
หรือผู้แทน

สตรี Change for Good

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ 

การบริหารจัดการหน้ี

แบ่งกลุ่ม 15 กลุ่ม
(วิทยากรภาคเอกชน/วิทยากรภาครัฐ)

ทิศทางการขับเคล่ือนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในปี 2564

(วิทยากรภาครัฐ)

การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้กับกลุ่มอาชีพกองทุนฯ

(จังหวัดน าเสนอผลิตภัณฑ์, ช่องทางการตลาด,
 การค านวณต้นทุนรายได้ ค่าใช้จ่าย, กระบวนการ

บริหารจัดการหน้ี)

จังหวัดละ 10 นาที รวม 10 จังหวัด
(อภิปรายโดยวิทยากรภาคเอกชน)

14.00 - 16.00 น. 16.00 - 18.00 น.

มอบหมายภารกิจ
เดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ

ศึกษาดูงาน 
OTOP City 2020













 รายช่ือกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมออกบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP CITY 2020 ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 

ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ที ่
ชื่อกลุ่มอาชีพสมาชิก 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ที่ตั้งของกลุ่มอาชีพสมาชิก 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

เบอร์ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม หมายเหตุ 

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ภาคเหนือ) 
1 กลุ่มพะเยารอเธอ หมู่ที่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 091 -0688607 เสื้อผ้าฝ้ายไทลื้อผ้าถุงทอไทยลื้อ 

2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยผ้าทอมือ หมู่ที่ 3 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 081 - 0349251 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 

3 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ที่ 5 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 089 - 5547878 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 

4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านต้นยาง ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 080 - 0222411 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายส าเร็จรูป 
ไทลื้อผ้าถุงทอไทยลื้อ 

5 กลุ่มตัดเย็บย้อม – ย้อมหม้อห้อมโบราณ หมู่ที่ 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 084 – 3738897 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหม้อห้อม 

6 กลุ่มทอผ้าซิ่นน้ าอ่าง หมู่ที่ 7 ต.น้ าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 088 - 9165590 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 

7 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 095 – 2616494 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 

8 กลุ่มแปรรูปและจ าหน่ายผ้าทอพ้ืนบ้าน ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 096 - 7857532 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือพ้ืนบ้าน 

9 กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย หมู่ที่ 1 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์ 096 - 9037355 ผ้าทอ 

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
10 กลุ่มสมคิดผ้าฝ้าย ต. โพนงาม อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 092 -3266992 ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้าส าเร็จรูป 

11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านป่าหนาด ต.เขาแก้ว.  อ.เชียงคาน จ.เลย 086 - 0361404 ผ้าฝ้ายผ้าไหมทอมือ ผ้านุ่ง,กระเป๋า 
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ที ่
ชื่อกลุ่มอาชีพสมาชิก 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จังหวัด เบอร์ติดต่อ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 กลุ่มส่งเสริมการทอผ้าพ้ืนเมือง จ.ชัยภูม ิ 081 - 7692358 ผ้าทอพ้ืนเมือง  

13 กลุ่มทอผ้าไหมบทบาทสตรีบ้านหนองยาง จ.สุรินทร์ 080 - 7367583 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าไหม  

14 กลุ่มอาชีพเย็บกระเป๋าและสินค้า จ.ร้อยเอ็ด 088 - 5146140 ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าขาวม้า  

15 กลุ่มฐานิตาผ้าไทย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 085 - 2118573 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอส าเร็จรูป  

16 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพโสกสว่าง ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 087 - 2458763 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอส าเร็จรูป  

17 กลุ่มรักษ์ผ้าทอ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 084- 8650509 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอส าเร็จรูป  

18 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไทกะเลิง จ.สกลนคร 085 - 7558451 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทกะเลิง  

19 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 093 - 4230888 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูป  

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ภาคกลาง) 

20 กลุ่มราชาวดี กรุงเทพมหานคร 063 - 1913542 เครื่องประดับลงยา  

21 กลุ่มผ้าด้นมือ ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 084 - 3609441 ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  

22 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จ.สุพรรณบุรี 081 - 8041935 ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  

23 กลุ่มไททรงด า ดอนมะนาว จ.สุพรรณบุรี 093 – 1294698 ผลิตภัณฑ์ผ้าไททรงด า  

24 กลุ่มทอผ้าตีนจก จ.ราชบุร ี 089 - 9819550 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจก  

25 วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก จ.ระยอง 086 - 1406699 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก  

26 กลุ่มทอผ้าโบราณ หมู่ที่ 1 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 081 – 0364722 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  
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ที ่
ชื่อกลุ่มอาชีพสมาชิก 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จังหวัด เบอร์ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม หมายเหตุ 

27 กลุ่มท าเครื่องประดับ (เข็มขัดโบราณ) จ.สมุทรปราการ 084 - 0081272 เครื่องประดับ/เข็มขัดโบราณ 

กลุ่มอาชพีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ภาคใต้) 
28 กลุ่มตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดพ้ืนเมือง จ.ภูเก็ต 081 - 7846799 ชุดผ้าพื้นเมือง 

29 กลุ่มผ้าปาเต๊ะปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 098 - 9326455 ผ้าปาเต๊ะ 

30 กลุ่มปุ้งไข่มุก 31/1ม.2  ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา. จ.สงขลา 095 - 0418314 เครื่องประดับไข่มุก 
หินคริสตัล 



รายละเอียดการเตรียมความพร้อมของจังหวัด 

โครงการกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีสรา้งพลงัสตร ีสรา้งความสขุ สรา้งรายไดสู้ช่มุชน 
ระหวา่งวนัที ่21 – 22, 25 – 26 ธนัวาคม 2563 

 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
******************************************* 

1. กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มอาชีพฯ โดยให้จังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปลงทุน (เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของจังหวัด) จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ และจัดเตรียม
ผู้น าเสนอ (เจ้าของผลิตภัณฑ์) โดยใช้เวลาน าเสนอผลิตภัณฑ์ละ 10 นาที  ซ่ึงมีหัวข้อ ดังนี้ 

1.1 ผลิตภัณฑ์ 
1.2 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/แรงบันดาลใจ 
1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
1.4 ช่องทางการตลาด/กลุ่มเป้าหมาย/การประชาสัมพันธ์ 
1.5 ยอดจ าหน่ายสินค้า/เดือน  
1.6 การค านวณต้นทุน รายรับ รายจ่าย ก าไร ขาดทุน 
1.7 อยากให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนับสนุนในด้านใด 

     โดยขอให้ส่งชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มอาชีพ ที่อยู่ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่จะน าเสนอ และชื่อผู้น าเสนอ 
ให้กับส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทาง E-mail : women.yut1@outlook.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
17 ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ) 

2. ให้จังหวัดน าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไปลงทุน จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ ร่วมจัดนิทรรศการและจ าหน่ายสินค้าในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ  
โดยน าสินค้ามาลงทะเบียนในวันแรกของโครงการ ภายในเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ให้จังหวัดที่น าผลิตภัณฑ์มา
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

3. ส าหรับจังหวัดที่มีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ มาร่วมแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน OTOP City
2020 ขอให้เจ้าหน้าที่จังหวัดได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ของการเข้าร่วมงาน OTOP City 2020 
โดยการจัดตกแต่งบูธแสดงสินค้าให้มีป้าย/ภาพ หรือข้อความที่สื่อถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และให้เจ้าหน้าที่
จังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน OTOP City 2020 ดูแล ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และขอให้รายงานผลการจ าหน่ ายให้ส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทราบเมื่อสิ้นสุดการขายในแต่ละวันเพ่ือรายงานผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ กลุ่มอาชีพสมาชิกดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมงาน (ยกเว้นค่าบูธ) – เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นางสาวปวีณา ท่าสว่าง 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน  092-2537705 

4. กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีกิจกรรมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพ่ือปลุกกระแสแนวคิด อุดมการณ์
วิธีการท างานของกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้จังหวัดได้ซักซ้อมเนื้อเพลง/ท านอง ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือร่วมร้องเพลงแสดงพลังในวันที่ 1 ของการประชุม 

5. กรมฯ ได้จัดที่พักให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี
สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยขอให้น าบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อติดต่อที่พักโรงแรม 

6. ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียด
การด าเนินโครงการในวันแรกที่รายงานตัว ในเวลา 09.00 น. ของแต่ละรุ่น 

7. การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย สีชมพู  หรือ ชุดผ้าไทย ทีมจังหวัด

mailto:women.yut1@outlook.com


ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์) 
โครงการกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีสรา้งพลงัสตร ีสรา้งความสขุ สรา้งรายไดสู้ช่มุชน 

จงัหวัด.............................................. 

******************************************************************************* 
ชื่อผลิตภัณฑ์.................................................................................................................................................................... 
ชื่อกลุ่มอาชีพ…………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
ที่อยู่................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้น าเสนอ……………………………………………………………………………..เบอร์โทรศัพท์........................................... 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่จะน าเสนอ 

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ รูปภาพผลิตภัณฑ์ 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ 

หมายเหต ุ:  สามารถปรับรูปแบบภาพผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม 



ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (จัดนิทรรศการ) 
โครงการกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีสรา้งพลงัสตร ีสรา้งความสขุ สรา้งรายไดสู้ช่มุชน 

จงัหวัด.............................................. 
******************************************************************************* 

ชื่อผลิตภัณฑ์.................................................................................................................................................................... 
ชื่อกลุ่มอาชีพ…………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
ที่อยู่................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………………….. 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่จัดนิทรรศการ 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ รูปภาพผลิตภัณฑ์ 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ 

หมายเหต ุ:  สามารถปรับรูปแบบภาพผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม 














