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กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๑๔๑๖.๒/ว 3798 ลงวันท่ี 

21 ตุลาคม 2565 และ หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0๔๑๖.๒/8022 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2565
แจ้งอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ให้กับจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน  
รวมเป็นเงนิ 600,000,๐๐0 บาท (หกรอ้ยล้านบาทถ้วน) และเงนิอุดหนุน รวมเป็นเงนิ 90 ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีเกณฑ์การจดัสรร ดังน้ี 

เงนิทุนหมุนเวยีน : จ านวน 600,000,000 บาท 

พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพ่ือจดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด  และกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
1. การบรหิารจดัการหน้ี  รอ้ยละ 40 
2. ประสิทธภิาพการเบกิจา่ย รอ้ยละ 20 
3. ขนาดของจงัหวัด  รอ้ยละ 20 
4. จ านวนสมาชกิ   รอ้ยละ 15 
5. บรหิารจดัการหน้ีดีเด่น  รอ้ยละ   5 

จ านวนเงนิท่ีจดัสรรให้จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร  
- จงัหวัดละ 14,000,000 บาท จ านวน   1     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ   14,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ 13,000,000   บาท จ านวน   1     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ   13,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ      11,000,000 บาท จ านวน   4     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ   44,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ      10,000,000 บาท จ านวน   6     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ   60,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ         9,000,000 บาท จ านวน 13     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ 117,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ   8,000,000 บาท จ านวน 17    จงัหวัด รวมเป็นเงนิ 136,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ   7,000,000 บาท จ านวน 16     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ 112,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ   6,000,000 บาท จ านวน 11     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ   66,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ   5,000,000 บาท  จ านวน   6     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ   30,000,000 บาท 
- จงัหวัดละ   4,000,000 บาท จ านวน   2     จงัหวัด รวมเป็นเงนิ     8,000,000 บาท 
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เงนิอุดหนุน : จ านวน 90,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพ่ือจดัสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด และกรงุเทพมหานคร ดังน้ี  
   1.  ตามขนาดจงัหวัด เล็ก กลาง ใหญ่ รอ้ยละ 95     
   2. ผลการบรหิารจดัการหน้ีดีเด่นรอ้ยละ 5  
จ านวนเงนิท่ีจดัสรรให้จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร  
- จงัหวัดละ 1,830,000 บาท จ านวน   1 จงัหวัด รวมเป็นเงนิ    1,830,000 บาท 
- จงัหวัดละ 1,530,000 บาท จ านวน   4 จงัหวัด รวมเป็นเงนิ    6,120,000 บาท 
- จงัหวัดละ 1,400,000 บาท จ านวน   1   จงัหวัด รวมเป็นเงนิ    1,400,000 บาท 
- จงัหวัดละ 1,380,000 บาท จ านวน  16  จงัหวัด  รวมเป็นเงนิ  22,080,000  บาท 
- จงัหวัดละ 1,280,000 บาท จ านวน   1   จงัหวัด รวมเป็นเงนิ    1,280,000 บาท 
- จงัหวัดละ 1,250,000 บาท จ านวน   6   จงัหวัด  รวมเป็นเงนิ    7,500,000 บาท 
- จงัหวัดละ 1,130,000 บาท จ านวน   1   จงัหวัด รวมเป็นเงนิ     1,130,000 บาท 
- จงัหวัดละ 1,100,000 บาท จ านวน 15   จงัหวัด  รวมเป็นเงนิ  16,500,000 บาท 
- จงัหวัดละ    980,000 บาท จ านวน 10   จงัหวัด รวมเป็นเงนิ    9,800,000 บาท 
- จงัหวัดละ    830,000 บาท จ านวน 22  จงัหวัด รวมเป็นเงนิ    18,260,000 บาท 
- ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                    เป็นเงนิ           4,100,000    บาท 
(รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก) 
 

 

 

 
  
 การจัดสรรเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุน ให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ 
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืเงนิอุดหนุน ท้ังน้ี การจัดสรรเงนิกองทุนในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตาม 
ท่ีคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกี าหนด 
๒.๑ หลักเกณฑ์การขอรบัสนับสนุนและการพิจารณาอนุมัติโครงการเงนิทุนหมุนเวยีน 

 เงนิทุนหมุนเวยีน หมายความว่า เงนิทุนให้กู้แก่สมาชิกตามโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุน 
เพ่ือการประกอบอาชพี การสรา้งงาน การสรา้งรายได้ หรอืการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
การขอรบัเงนิทุนหมุนเวยีน 
 ๑. เป็นสมาชกิประเภทบุคคลธรรมดาซึง่รวมตัวกันต้ังแต่ ๓ คนข้ึนไป หรอืสมาชกิประเภทองค์กรสตร ี
 ๒. มีภูมิล าเนาหรอืถ่ินท่ีอยู่ หรอืสถานท่ีท างาน ต้ังอยู่ในท้องท่ีท่ียืนแบบขอรบัการสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๓. โครงการท่ีขอรบัสนับสนุนเงนิทุน ต้องเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพ การสรา้งงาน การสรา้งรายได้ 
                โดยมีผลการด าเนินงานหรอืผ่านการฝึกอาชพีมาก่อน  

       ๔. โครงการท่ีขอรบัสนับสนุนเงนิทุน เป็นโครงการท่ีใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับ    
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี 
พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ ๕ (1) 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข เก่ียวกับการใชจ้า่ยเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและ
ประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕59 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖2 
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 5. มีวงเงนิไม่เกินโครงการละ ๒0๐,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
 6. ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระคืนไม่เกิน 2 ปี และต้องช าระคืนอย่างน้อยปีละ ๒ งวด 
การพิจารณาอนุมัติโครงการเงนิทุนหมุนเวยีน 

1. เป็นโครงการท่ีใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ข้อ 5 (1)  

2. เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาอาชพี การสรา้งงาน การสรา้งรายได้ หรอืการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจให้แก่สตรแีละองค์กรสตรเีป็นส าคัญ 

3. เป็นโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
4. เป็นโครงการท่ีมีผลการด าเนินงานหรอืผ่านการฝึกอาชพีมาก่อน 
5. มีวงเงนิไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
6. ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระคืนไม่เกิน 2 ปี และต้องช าระอย่างน้อยปีละ 2 งวด 
7. เป็นโครงการท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนหรอืต่อความสงบเรยีบรอ้ยของ

ประชาชน 
หมายเหตุ : ๑ การขอรบัเงนิทุนหมุนเวยีนตามข้อ ๑. สมาชกิประเภทบุคคลธรรมดา ซึง่รวมตัวกันต้ังแต่ ๓ คน ข้ึนไป                                                
แก้ไขตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข เก่ียวกับการใช้จา่ยเงนิประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและประเภทเงนิอุดหนุน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
      ๒ การขอรบัเงนิทุนหมุนเวยีนตามข้อ 1. อัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 0.10 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรตีามประกาศ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เร ือ่ง หลักเกณฑ์ วธิกีารและเง ื่อนไขเก่ียวกับการลดอัตรา 
ดอกเบ้ียเงนิกู้และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก) 

๒.2 หลักเกณฑ์การขอรบัสนับสนุนแลการพิจารณาอนุมัติโครงการเงนิอุดหนุน 
 เงนิอุดหนุน หมายความว่า เงนิทุนตามโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการส่งเสรมิบทบาท
และพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืข่าย การส่งเสรมิสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตร ีและการ
สนับสนุนโครงการท่ีแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตร ี
การขอรบัเงนิอุดหนุน 
 ๑. เป็นสมาชกิประเภทองค์กรสตร ี
 2. มีสถานท่ีท างาน หรอืส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในท้องท่ีท่ียื่นแบบขอรบัการสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๓. โครงการท่ีขอรบัสนับสนุนเงนิทุน ต้องเป็นโครงการท่ีใชจ้า่ยตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับ 
     คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี 
     พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) 
 ๔. เป็นโครงการท่ีมีวงเงนิไม่เกิน ๒๐๐,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) กรณีวงเงนิเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
     และด าเนินโครงการภายในจงัหวัดอันเป็นท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัการสนับสนุน ให้คณะอนุกรรมการบรหิาร 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยใชว้งเงนิท่ีจงัหวัด
     และกรุงเทพมหานครได้รบัจดัสรร กรณีวงเงนิเกิน ๒00,000 บาท และด าเนินโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย
     ครอบคลุมหลายจังหวัดนอกพ้ืนท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัการสนับสนุน ให้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยใชง้บประมาณส่วนกลางของส านักงานกองทุนพัฒนา
     บทบาทสตร ี
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การพิจารณาอนุมัติโครงการเงนิอุดหนุน 

1. เป็นโครงการท่ีใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 ข้อ 5 (2) (3) (4)  

2. เป็นโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. ไม่เป็นโครงการประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน 
4. เป็นโครงการท่ีมีวงเงนิไม่เกิน 200,000 บาท กรณีวงเงนิ 200,000 บาท และด าเนินโครงการภายใน

จงัหวัดอันเป็นท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัการสนับสนุน ให้คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาอนุมัติ กรณีวงเงนิเกิน  200,000 บาท  
และด าเนินโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมหลายจังหวัดนอกพ้ืนท่ีต้ังองค์กรท่ีขอรบัสนับสนุน 
ให้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยใช้งบประมาณ
ส่วนกลางของงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

5. เป็นโครงการท่ีไม่ได้รบัเงนิสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  
6. กรณีเป็นโครงการท่ีบูรณาการรว่มกับหน่วยงานอ่ืนต้องระบุรายการและแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

ให้ชดัเจน 
7. เป็นโครงการท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน หรอืต่อความสงบเรยีบรอ้ยของ

ประชาชน 
หมายเหตุ : การขอรบัเงนิอุดหนุนตามข้อ 4 แก้ไขตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง ื่อนไข เก่ียวกับการใชจ้า่ยเงนิ
ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน และประเภทเงนิอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 3.1 แนวทางการใชจ้า่ย (Theme) เงนิทุนหมุนเวยีน ปี 2566  
  1) พัฒนาอาชพีสตร ีได้แก่ การสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายได้สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
ในการจดัหาวัตถุดิบเคร ือ่งมือ/วัสดุอุปกรณ์การผลิต,สินค้าและบรกิารต่าง ๆ ฯลฯ  
  2) ผ้าไทยใส่สนุก ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์, 
การพัฒนาตราสินค้า,การเพ่ิมก าลังการผลิต,การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตสินค้า,การพัฒนาสินค้าให้ได้รบัการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) และพัฒนาทักษะอาชพี ให้ได้มาตรฐานระดับ 1 - 5 ดาว ฯลฯ  
  3) สรา้งความม่ันคงทางอาหาร : สตรแีบ่งปันรกั ปลูกพืชผักปลอดภัย ได้แก่ การส่งเสรมิพัฒนา
อาชพีเพ่ือสรา้งความม่ันคงทางอาหารให้แก่สตรแีละชุมชน เชน่ กลุ่มอาชพีสตรไีทยสมุนไพรรอบบ้าน,ปลูกผักอินทรยี์
วถีิชวีติใหม่,กลุ่มอาชพีสตรวีถีิชวีติพอเพียงหล่อเล้ียงชุมชน ฯลฯ 
 
 

แนวทางการใชจ้า่ยเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
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  4) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน/วสิาหกิจชุมชน/ธุรกิจชุมชน/ 
การพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล,การพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร,การแปรรูปและการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาม
แนวทางประชารฐั,การจดัการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ ฯลฯ 
  5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ได้แก่ การเพ่ิม
ประสิทธภิาพการพัฒนาทักษะอาชพีของกลุ่มอาชพีในเร ือ่งกระบวนการผลิต,การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และการพัฒนาทางด้านการตลาด เพ่ือให้ได้รบัมาตรฐาน,พัฒนากลุ่มอาชพีสู่ Start up,SMEs,SE ฯลฯ  
  6) อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณา 
 3.2 แนวทางการใชจ้า่ย (Theme) เงนิอุดหนุน ปี 2566 
  1) การเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจัดการหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้แก่ พัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรใีห้มีความรูด้้านการตรวจสอบ,ติดตาม,ทวงถามหน้ี,การเจรจาต่อรองการแลกเปล่ียนเรยีนรูค้วามส าเรจ็ใน
การบรหิารจดัการหน้ี ฯลฯ 
  2) การน้อมน าหลักปรัชญาของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจนเป็นวถีิ  ได้แก่  
การส่งเสรมิการน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นครวัเรอืน เชน่ การส่งเสรมิการออมในรูปแบบต่าง ๆ 
ธนาคารเมล็ดพันธุชุ์มชน,การสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม,โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ฯลฯ 
  3) การสรา้งเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้แก่ การเชื่อมโยงงานสตรสู่ีเครอืข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรใีนระดับอ าเภอ/จังหวัด/ภาคกิจกรรมเครอืข่ายสัมพันธ์,เครอืข่ายสายใยสายสัมพันธ ์
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี,เครอืข่ายกลุ่มอาชพีสตรดีีเด่น,เครอืข่ายศูนย์เรยีนรูก้องทุนพัฒนาบทบาทสตร ีฯลฯ 
  4) การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้าและขจดัความยากจนพัฒนาคนทุกชว่งวัย ได้แก่ การแก้ปัญหา
ความยากจนแก่สตร ี(แก้จน 5 มิติ) สตรตีกเกณฑ์ จปฐ. รว่มกับภาคีการพัฒนาท้ัง 7 ภาคี เครอืข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรไีทยแก้ไขปัญหาความยากจน (สตรเีพ่ือสตร)ี ฯลฯ  
  5) การกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสรมิสนับสนุนการย้อมผ้าด้วย 
สีธรรมชาติ,การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ,ถังขยะเปียกลดโลกรอ้น,BCG MODEL เป็นเกษตรเทคโนโลยีสมัยใหม่, 
การส่งเสรมิสุขภาพ,ไบโอดีเซล,การท่องเท่ียวคุณภาพสูง,ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่ าสูงและเศรษฐกิจสีเขียว 
เพ่ือส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 
  6) การสรา้งความม่ันคงทางอาหาร : สตรแีบ่งปันรกั ปลูกพืชผักปลอดภัย ได้แก่ การส่งเสรมิพัฒนา
อาชีพเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารให้แก่สตรแีละชุมชน เช่น  กลุ่มสตรสีมุนไพรรอบบ้าน,ปลูกอินทรยี์ 
วถิิชวีติใหม่,กลุ่มอาชพีสตรวีถีิชวีติพอเพียงหล่อเล้ียงชุมชน ฯลฯ 
  7) พัฒนาศักยภาพการเป็นภาวะผู้น า พัฒนาทักษะ บุคลิกภาพของสตร/ีองค์กรสตร ีได้แก่ 
 การพัฒนาศักยภาพด้านการมีภาวะผู้น าเป็นแกนน าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน พัฒนาทักษะ
ด้านการส่ือสาร พัฒนาบุคลิกภาพสตร ีองค์กรสตร ีให้เป็นท่ีรูจ้กัและเป้นแหล่งในการพัฒนาชุน สังคม ประเทศไทย ฯลฯ  
  8) การพัฒนาทักษะอาชีพ/ผลิตภัณฑ์/การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์/การตลาด ได้แก่ การส่งเสรมิ
สนับสนุนการพัฒนาอาชพี พัฒนาผลิตภัณฑ์, การแปรรูป และการตลาดในการแปรรูปใหม่ ๆ ทันมัยให้เป็นท่ีต้องการ
ของตลาด  
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  9) การพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ีและบุคคลในครอบครวั/การเสรมิสรา้งสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพชีวติของสตรแีละบุคคลในครอบครวัการแก้ไขปัญหารุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตร,ี การแก้ไขปัญหา
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส) สตรกีลุ่มเปราะบาง สตรพิีการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ได้รบัการพัฒนาอย่าง 
เท่าเทียม มีคุณค่า ฯลฯ 
  10) อ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สรา้งสรรค์ชุมชน สรา้งคน สรา้งชาติ

















































เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สรา้งสรรค์ชุมชน สรา้งคน สรา้งชาติ
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เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-8 -



- 9 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 – 
การจดัสรรงบประมาณเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 



- 11 – 

 

 



- 12 – 

 

 

 

 

 

 

 



































แนวทางการใชจ้า่ยเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประเภทเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิอุดหนุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




