
 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ               

5 ธันวำคม 2550  

อำคำรรัฐประศำสนภักดี ช้ัน 3  

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน งำนเครือข่ำยสัมพันธ์                 
รำยละเอียดเพิ่มเติม 02-1413093 

บรรณำธิกำรที่ป รึกษำ       นำยปรีชำ  กิตติสัตยกุล 

บรรณำธิกำร นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์ 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร นำงสำวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ 

ออกแบบรูปเล่ม นำงสำววันวิสำ กำญจนะสมบัติ 

กองบรรณำธิกำร นำงสำวปวีณำ ท่ำสว่ำง 

 นำงสำวสุพัตรำ เล้ียงพรหม 

พิสูจน์ตัวอักษร นำงสำวปวีณำ ปัญญำมงคล 
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จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

    อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน (ประธำนกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี) อนุมัติให้ส ำนักงำน 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยกำร 1.3 งบค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน/ขับเคลื่อนงำนยุทธศำสตร์

และนโยบำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จ ำนวน 2 โครงกำร รวมงบประมำณทั้งสิ้น 14,330,960 บำท  

(สิบสี่ล้ำนสำมแสนสำมหมื่นเก้ำร้อยหกสิบบำทถ้วน) ก ำหนดด ำเนินกำรในไตรมำส 4 ดังนี้ 

 โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรบรหิำรจดักำรหนี้คำ้งช ำระกองทนุพฒันำบทบำทสตร ี 

 งบประมำณ 13,953,500 บำท (สิบสำมล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนสิงหำคม - กันยำยน 2561  

 สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร 

 โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรกำรเสรมิสมรรถนะบคุลำกรเขำ้สูย่คุประเทศไทย 4.0  

 งบประมำณ 377,460 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบำทถ้วน) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนสิงหำคม - กันยำยน 2561  

 สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงแรมเอกชนในส่วนภูมิภำค 



 

 

 

จลุสำรกองทนุพฒันำบทบำทสตรี 
ปทีี ่2 ฉบบัที ่8 ประจ ำเดอืนสงิหำคม พ.ศ.2561 

http://www.womenfund.in.th 
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สวสัดีคะ่ ทำ่นผูอ้ำ่นทกุทำ่น 

 จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ปีที่ 2 

ฉบบัที ่8 ประจ ำเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2561                   

ในเอกสำรฉบบันี้ ทำงส ำนกังำนกองทุนพฒันำ

บทบำทสตรี ต้องกำรสื่อสำร ให้ทุกภำคส่วนได้รบั

ทรำบถึงกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนของกองทนุ

พฒันำบทบำทสตรี ขำ่วสำร ข้อกฎหมำย และ

สำระส ำคัญต่ำงๆ ของกองทนุพฒันำบทบำทสตรี                 

ในเดือนกรกฎำคมที่ผ่ำนมำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 

จลุสำรฉบับนี้ จะเกดิประโยชน์                       

และเป็นอกีหนึ่งช่องทำงที่จะใช้สื่อสำรระหว่ำง                       

กองทนุพฒันำบทบำทสตรี และท ำให้                   

ทกุท่ำนได้ทรำบถึงควำมกำ้วหนำ้                       

ของกองทนุพฒันำบทบำทสตรคีะ่ 

 

นำงธนัสพร ตลอดพงษ์ 

บรรณำธิกำร 

 

 

 

 

 

วันแม่แห่งชำติ แต่เดิมนั้น ได้ก ำหนดเอำไว้             

วันที่ 15 เมษำยนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เป็นไปตำมมติ           

คณะรัฐมนตรีประกำศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2493 

ซ่ึงได้พิจำรณำเห็นว่ำกำรจัดงำนวันแม่ของส ำนักวัฒนธรรม

ฝ่ำยหญิง สภำวัฒนธรรมแห่งชำติ ผู้รับมอบหมำยให้จัดงำนวันแม่ 

มำตั้งแต่วันที่ 15 เมษำยน พ.ศ. 2493 เป็นคร้ังแรก              

เป็นต้นมำนั้น ได้รับควำมส ำเร็จด้วยดี ด้วยประชำชน                   

ให้กำรสนับสนุนจนสำมำรถขยำยขอบข่ำยของงำน               

ให้กว้ำงขวำงออกไป มีกำรจัดพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ          

กำรประกวดค ำขวัญวันแม่ กำรประกวดแม่ของชำติ            

เพื่อให้เกียรติและตระหนักในควำมส ำคัญของแม่            

และเพื่อเพิ่มควำมส ำคัญของวันแม่ ให้ ย่ิง ๆ ขึ้นไป              

ด้วยเหตุนี้งำนวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจ ำปีของชำติ               

ตำมประกำศของรัฐบำล ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครำม             

แต่โดยทั่วไป เรียกกันว่ำวันแม่ของชำติ ต่อมำถึง พ.ศ. 2519 

ทำงรำชกำรได้เปล่ียนใหม่ให้ถือเอำวันเสด็จพระรำชสมภพ               

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ คือ วันที่ 12 สิงหำคม 

วันแม่แห่งชำติ เร่ิมในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน  

 ประดับธงชำติตำมอำคำรบ้ำนเรือน  

 จัดกิจกรรมต่ำง ๆ เก่ียวกับวันแม่ เช่น กำรจัดนิทรรศกำร    

 จดักิจกรรมเก่ียวกับกำรบ ำเพญ็สำธำรณประโยชน ์ท ำบญุใสบ่ำตร

อุทิศส่วนกุศล เพื่อร ำลึกถึงพระคุณของแม่  

 น ำพวงมำลัยดอกมะลิไปกรำบขอพรจำกแม่  

กิจกรรมต่ำงๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชำติ 
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หนังสือกรมกำรพัฒนำชมุชน มท 0416.2/ว 1426 
ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2561 

เรื่อง ข้อสังเกต/ข้อคดิเห็นของคณะกรรมำธิกำรกำรสังคม เดก็ เยำวชน สตรี  
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  

       ข่ำวกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

Thai Women Empowerment Funds NEWS 
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กำรประชุมติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่ำนระบบ Video Conference  

   วันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 14.00 น. นำยอภิชำติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
มอบหมำยให้นำยโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นประธำนในกำรประชุมติดตำมเร่งรัด
กำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
คร้ังที่ 4/2561 ผ่ำนระบบ Video Conference โดยมี นำยปรีชำ กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจรำชกำรกรม               
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี นำงธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพ
กองทุน นำยสมนึก มณีพินิจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ นำงขวัญใจ ใบจันทร์ ผู้แทนผู้อ ำนวยกำร                
กลุ่มกฎหมำย นำยยงยุทธ ล้ิมสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ร่วมด้วยข้ำรำชกำรพนักงำนส ำนักงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ผู้เก่ียวข้อง ณ ห้อง 5001 ช้ัน 5 กรมกำรพัฒนำชุมชน  

วันที่  15 ก.ค. 2561 เวลำ 09.30 น. นำงจิณณำรัชช์ สัมพันธรัตน์ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดล ำพูน เป็นประธำน             
ในพิธีเปิดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีจังหวัดล ำพูน พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ    
เร่ือง “กำรบริหำรจัดกำรขยะ ตำมโครงกำร “ล ำพูน เมืองสะอำด ปรำศจำกโฟม (NO FOAM)” ซ่ึงกลุ่มเป้ำหมำย               
เข้ำร่วมโครงกำรฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีต ำบล จ ำนวน 51 ต ำบลๆละ 5 คน รวมจ ำนวน 255 คน             
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเขียนแผนงำน
โครงกำร เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีใหมีบุคลิกภำพที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 
เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคล่ือนงำนพัฒนำสตรี พร้อมนี้นำงณัฎฐิยำภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนำกำรจังหวัดล ำพูน ได้ร่วมบรรยำย
ในหวัขอ้ “กำรด ำเนนิงำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรีใหม้ปีระสทิธภิำพ” ในกำรนี ้ดร.นรัินดร์ ด่ำนไพบลูย์ นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นจงัหวดั
ล ำพนู ได้ร่วมพบปะและใหข้อ้เสนอแนะในกำรพฒันำศักยภำพของสตรีล ำพนูแก่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรฯ ณ หอประชุมองคก์ำรบริหำรสว่นจงัหวดัล ำพนู 
อ ำเภอเมอืงล ำพนู จงัหวดัล ำพนู  

ส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะอนกุรรมกำรบรหิำรกองทุนพฒันำบทบำทสตรจีงัหวัดล ำพนู                         
โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพคณะกรรมกำรพฒันำสตรจีงัหวดัล ำพนู 
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ส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะอนกุรรมกำรบรหิำรกองทุนพฒันำบทบำทสตรจีงัหวัดร้อยเอ็ด                          
ลงพืน้ทีต่ดิตำมงำน และเยี่ยมกลุม่อำชพีทีข่อรบักำรสนบัสนนุจำกกองทนุพฒันำบทบำทสตรี ในพืน้ทีอ่ ำเภอหนองฮี  

   วันที่ 4 ก.ค.61 เวลำ 13.00 น. นำยดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนำกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมำยให้ นำงนิศำกร สิงห์เสนำ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศฯ พร้อมด้วย คณะท ำงำนติดตำมฯ ออกติดตำมงำนในพื้นที่อ ำเภอหนองฮี โดยมีประเด็นกำร
ติดตำมฯ ดังนี้ กำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระของสมำชิกกองทุนฯ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เช่น   
กำรเบิกจ่ำย กำรขับเคล่ือนกิจกรรม กำรรับสมัครสมำชิก เป็นต้น ตลอดจนรับทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และตอบข้อซักถำม ณ ห้องประชุมอ ำเภอหนองฮี และได้ลงพื้นที่เย่ียมกลุ่มอำชีพสตรี และคัดเลือกศูนย์
เรียนรู้เครือข่ำยอำชีพกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี โดยมีทีมเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนอ ำเภอ คณะ อกส.อ. คณะท ำงำนขับเคล่ือนฯ
ต ำบล กลุ่มสมำชิก ที่กู้ยืมเงินและค้ำงช ำระ เข้ำร่วมรับฟังกำรติดตำมคร้ังนี้ 

   วันที่ 10 กรกฎำคม 2561 เวลำ 09.00 น. นำยปรีชำ กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจรำชกำรกรม ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เป็นประธำนในกำรประชุมข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงคร้ังที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม 3003 ช้ัน 3 
กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมี นำงธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทุน นำยสมนึก มณีพินิจ ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ นำยนพดล ดำวอรุณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย นำยยงยุทธ ล้ิมสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
อ ำนวยกำร ร่วมด้วยข้ำรำชกำรและพนักงำนส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เข้ำร่วมในกำรประชุมคร้ังนี้  

ส ำนกังำนกองทนุพฒันำบทบำทสตร ีจัดกำรประชมุขำ้รำชกำร พนักงำน ลูกจำ้งครัง้ที่ 6/2561  



“จุลสำรกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน ฉบับที่ 8 ประจ ำเดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2561” www.womenfund.in.th 7 

       ข่ำวกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

Thai Women Empowerment Funds NEWS 

หนังสือกรมกำรพัฒนำชมุชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/ว 1512                                         
ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2561 

 เรื่อง กำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปีบัญชี 2561 ตัวชี้วัดที่ 3.2 
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วนัที ่31 กรกฎำคม 2561 ทมีงำนกลุ่มพฒันำศักยภำพกองทนุ งำนเครือขำ่ยสมัพนัธ ์ส ำนกังำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี                             

ลงพืน้ตดิตำมงำนเพือ่เตรียมควำมพร้อมโครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณก์องทนุพฒันำบทบำทสตรี พืน้ทีจ่งัหวดันำ่น 

ช่วงเช้ำ ได้เขำ้พบหวัหนำ้กลุ่มงำนสง่เสริม นำยประจกัษจ์ติร สำยนะท ีเพือ่น ำเรียนใหท้รำบจดุประสงคข์องกำรลงพืน้ทีใ่นคร้ังนี ้                

โดยมพีนกังำนกองทนุร่วมเขำ้รับฟัง หลังจำกเขำ้พบหวัหนำ้งำนสง่เสริมจงัหวดัแล้ว ได้ลงพืน้ทีต่ดิตำมงำนกลุ่มทีป่ระสบควำมส ำเร็จ              

กลุ่มตดัเย็ดเย็บเสือ้ผำ้บ้ำนนำหมื่น ที่อ ำเภอนำหมื่น จ.น่ำน และกลุ่มแปรรูปรูปผลิตภัณฑ์ จำกเศษผ้ำ อ.เวียงสำ จ.น่ำน 
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วนัที ่31 กรกฎำคม 2561 ทมีงำนกลุ่มพฒันำศักยภำพกองทนุ งำนเครอืขำ่ยสัมพนัธ ์ส ำนกังำนกองทนุพฒันำบทบำทสตร ี                        

ลงพืน้ตดิตำมงำนเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มโครงกำรเสรมิสรำ้งภำพลักษณ์กองทนุพฒันำบทบำทสตร ีพืน้ทีจ่งัหวดัลพบรุ ีช่วงเช้ำ ไดเ้ขำ้พบ             

ทำ่นพฒันำกำรจงัหวดัลพบรุ ีเพือ่น ำเรยีนทำ่นใหท้รำบจดุประสงคข์องกำรลงพืน้ทีใ่นครัง้นี ้โดยมหีวัหนำ้กลุ่มงำนส่งเสรมิรว่มเขำ้รบัฟงั             

หลังจำกเขำ้พบทำ่นพฒันำกำรจงัหวดัเรยีบรอ้ยแล้ว ไดล้งพืน้ทีต่ดิตำมงำน กลุ่มทีป่ระสบควำมส ำเรจ็กลุ่มท ำดอกไมจ้นัทร ์ทีอ่ ำเภอบำ้นหมี ่            

จ.ลพบรุ ีและช่วงบำ่ย ไดล้งพืน้ทีต่ดิตำมงำนกลุ่มทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ กลุ่มปลูกขำ้วโพดหวำน อ..โคกส ำโรง จ.ลพบรุ ี


