
ส ำนักงำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี                                                                          

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                

5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ งำนเครือข่ำยสัมพันธ์                

   รายละเอียดเพิ่มเติม  www.womenfund.in.th 

กลุ่มพัฒนำศักยภำพกองทนุ 02 - 1413073 

จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
บรรณำธิกำรทีป่รึกษำ  นายปรีชา  กิตติสัตยกุล  
บรรณำธิกำร    นางธนัสพร  ตลอดพงษ์  
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร   นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ 
กองบรรณำธิกำร   นางสาวฟารีด๊ะ  ปิริยะ 
     นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
     นางสาวสุพัตรา  เล้ียงพรม 
ออกแบบรปูเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล 
      นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 
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อย่ำลืม !! 
ดูแลสุขภำพ 

นะคะ 
วันนี้ ส ำนักงำนกองทนุพัฒนำบทบำทจะมำให้ควำมรู้ 6 ท่ำพิชิต อำกำรปวดออฟฟิตซินโดรม ดังนี้... 

 อาการปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องมาจากการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะคนที่ท างาน 
กับคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคนไอทีทั้งหลาย ที่ต้องท างานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ท าให้เกิดความทุกข์
ทรมานในการใช้ชีวิตประจ าวัน บางท่าทางจะท าให้เกิดการโค้งงอผิดรูปของกระดูกได้ และบางท่าทางท าให้
เกิดอาการตึง ยึด จนเกิดอาการปวดในที่สุด แบบนี้เรียกว่า "ออฟฟิศ ซินโดรม" (Office Syndrome)  
         อาการปวดโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ กระดูกและข้อ เส้นประสาท 
และกล้ามเนื้อ ซึ่งท างานประสานกันอยู่ โดยอาการปวดที่เกิดจากกระดูกและข้อ อาทิ ขยับแล้วมีเสียง    
กรอบแกรบ ขยับแล้วเจ็บเสียวแปลบๆ คอยื่นไปข้างหน้า หลังค่อม หลังทรุด กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลัง
แอ่นงอ อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท อาทิ กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง ชา กล้ามเนื้อกระตุก  



ฉบับที่ 5 ประจ ำเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560  www.womenfund.in.th 

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

            จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ฉบับที่ 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ในเอกสารฉบับนี้ ทางส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการส่ือสารให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมและข่าวสาร
สาระส าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้  
จะเกดิประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้
ส่ือสารระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
กับสมาชิก และท าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     ด้วยความปรารถนาดี... 

 
 
                                                                                  

 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     
              บรรณำธิกำร       
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 วันต้นไม้แห่งชำต ิ ส าหรับในปี ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 6
หรือ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ าเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันส าคัญ
ของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก 
และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้นยังเป็นวันที่กระตุ้นให้คนไทย
ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
 นอกจากนั้น ในเดือนพฤษภาคมนี้ ยังมีวันหยุดที่ส าคัญอีก 1 วัน  
นั่นก็คือ วันพืชมงคล พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่  
12 พฤษภาคม 2560 
   วันพืชมงคล หมายถึง วันที่ก าหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญของเกษตรกรที่มีต่อ
เศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
มีสืบเนื่องมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระท า
ที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล 
และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   
   พิธีพืชมงคล เป็นพิธีท าขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า  
ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมาย
ทีจ่ะใหเ้มล็ดพนัธุเ์หล่านัน้ ปราศจากโรคภยั และใหอ้ดุมสมบรูณเ์จรญิงอกงามดี  
   พธีิแรกนำขวญั เปน็พธิเีริม่ต้นการไถนาเพือ่หวา่นเมล็ดขา้ว มจีดุมุง่หมาย  
ที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดน้ีฤดูกาลแห่งการท านาและเพาะปลูกได้
เริ่มขึ้นแล้ว   

วันต้นไม้แห่งชาติ 
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ภาพกิจกรรม 

           ผ่านไป 2 รุ่น แล้วนะคะ ส าหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันนี้        
เรามีประมวลภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 1 - 2 มาฝาก   
เชิญรับชมกันได้เลยค่ะ... 

“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  
รุ่นที่ 1 ด าเนินการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  
วันที่ 19 – 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
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 ถำม  ในการยื่นขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??   
 ตอบ  1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)  
 2) เอกสารประกอบการขอกู้ 
     2.1) กรณีสมำชิกประเภทบคุคลธรรมดำ 
           (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนกลุ่ม (ผู้กู้หลัก) และผู้กู้ร่วม รวมไม่น้อยกว่า  5 คน   
(กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ) 
           (2) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
           (3) แบบอื่นๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. ก าหนด  
     2.2) กรณีสมำชิกประเภทองค์กรสตรี  
           (1) บันทึกการประชุมขององค์กร 
           (2) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนในการยื่นเสนอโครงการ  
     (กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ประธำนขององค์กรสตรีเท่ำนั้นมีอ ำนำจในกำรยื่นเสนอโครงกำร) 
           (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน  
(กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ) 
          (4) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
          (5) แบบอื่น ๆ ตามที่ อกส.จ./อกส.กทม. ก าหนด  

     กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรจีังหวัด จังหวัดละ 10 คน และ  
ที่ปรึกษำคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพฒันำบทบำทสตรีจังหวัด 
 
 * ขอให้จังหวัดส่งรำยชื่อคณะท ำงำนขบัเคลื่อนกองทนุฯ ให้กับกรมกำรพัฒนำชุมชน ทำงส ำนักงำนอัตโนมัติ (OA) 
นำงสำวปวีณำ ท่ำสว่ำง กลุ่มพัฒนำศกัยภำพกองทนุ, Fax : 0 2143 7987  
และ E-mail : patana_women@outlook.com 

               ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ส าหรับ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”                  

ที่ทางส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2560 วันนี้เราจะมาเน้นย้ า จุดที่จะด าเนินการ

โครงการฯ ที่เหลืออีก 2 จุด ดังนี้  

  

 

 

 

 

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

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

อย่ำลืม!! เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมำพบกนันะคะ ... 
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     แนวทำงกำรด ำเนินงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  

        ประจ ำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560  ประกาศ !! 

    กรมการพัฒนาชุมชน โดย ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ได้มีหนังสือ ที่ มท 0416.2/ว 0738  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง การรายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้ต้ังเป้าหมายการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และขอให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
     1.ประชาสัมพันธ์และรับสมัครการขึ้นทะเบียนสมาชิก
เพิ่มทั้งสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กร
สตรีทุกช่องทาง ตามเป้าหมายเดิมโดยขยายเวลาการเพิ่ม
สมาชิกจนถึงเดือนกันยายน 2560 
      2. รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ตามตัวช้ีวัด จ านวน 11 เรื่อง 
    โดยให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 5  
ของเดือนถัดไป และตามปฏิทินการประเมินผลทุน
หมุนเวียนรายตัวช้ีวัด ในกรณีเป้าหมายที่ต้องบันทึกและ
รายงานในระบบโปรแกรม SARA กรมจะใช้ข้อมูลในระบบ
เท่าน้ัน ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดบันทึกผลความก้าวหน้าใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน 

 ถำม  ในการยื่นขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินอุดหนุน (เงินทุนให้เปล่า) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??   
 ตอบ  1. แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) 
  2. เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน 
    1) บันทึกการประชุมขององค์กร 
     2) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนในการยื่นเสนอโครงการ  
  (กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ประธำนขององค์กรสตรี+กรรมกำร 4 รำย มีอ ำนำจในกำรยื่นเสนอโครงกำร) 
    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
        ของผู้แทน  
  (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ) 
     (4) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
     (5) แบบอื่นๆ ตามที่ อกส.จ /อกส.กทม. ก าหนด 
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  ภาพกิจกรรม 

           วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ผู้อ านวยการกลุ่ม) โดยมี    

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ผู้อ านวยการ

กลุ่มกฎหมาย และผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3001 ช้ัน 3 กรมการพัฒนาชุมชน  
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     แนวทำงกำรด ำเนินงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  

        ประจ ำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560  ประกาศ !! 

         กรมการพัฒนาชุมชน โดย ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีหนังสือ ที่ มท 0416.2/ว 0880 ลงวันที่  
2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัด ให้รายงานสรุปผลการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมการพัฒนา-ชุมชน (เพิ่มเติม) จากการรายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่อ้างถึง โดยให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ประจ าเดือน ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส าหรับสรุปผลการด าเนินงานการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนประจ าเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ให้รายงานผลวันที่  
5 พฤษภาคม 2560 ตามแบบฟอร์ม 
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ภาพกิจกรรม 
“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ” 
รุ่นที่ 2 ด าเนินการ ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2560  

ติดตำมประมวลภำพกิจกรรมรุน่ที่ 3 - 4 ได้ในฉบับหน้ำค่ะ 


