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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
ความเปนมา 
      รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ภายใตสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีมติ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ใหโอนยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยูกรมการพัฒนา
ชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ใหกรมการพัฒนาชุมชน
ดําเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงคเดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พรอมเสนอ
ขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2558  ข้ึนในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ .ศ . 2559 จํานวน 100 ลานบาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) และตอมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ใหควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผล
ตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทําใหการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยูในความ
รับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 
      กรมการพัฒนาชุมชนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และขอบังคับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
 
วัตถุประสงคของกองทุน 

1. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลง
เงินทุนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเสริมสรางความ
เขมแข็งทางดานเศรษฐกิจใหแกสตรีและองคกรของสตรี 

2. เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสงเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขาย
สตรี ในการเฝาระวังดูแลและแกไขปญหาของสตรี การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สตรี นําไปสูการสรางสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรีและ
ผูดอยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม   
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พันธกิจ 
1. จัดสรรเงินทุนใหแกสตรีและองคกรสตรีสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให

เขมแข็งและมีคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึน  
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีใหมีขีดความสามารถในการเปนผูนําและมี

สวนรวมในการแกปญหาสตรีในชุมชน  
3. บริหารกองทุนใหมีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางอาชีพและรายไดแกสตร ี 
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสตรีและเครอืขายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  
ยุทธศาสตรที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุมเครือขายในพื้นที ่ 
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.)  1 คณะ 
   2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.
กทม.) 1 คณะ 
   3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)  76 
คณะ 
  4. คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอําเภอ (อกส.อ.)  878 คณะ 
   5.  คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต (คณะทํางานขับเคล่ือนฯ
เขต) 50 เขต  
   6. คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
(คณะทํางานขับเคล่ือนฯจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 77 คณะ 
   7. คณะทํางานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล  (ตามเขต
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  (คณะทํางานขับเคล่ือนฯ ตําบล/เทศบาล) 
   8. อาสาสมัครผูประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมูบาน/ชุมชน (ตามเขต
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ซึ่งเปนผูแทนสมาชิกในหมูบาน/ชุมชน ทุกแหงทั่วประเทศ 
(อาสาสมัครกองทุนฯ) 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
 
9. ผูบริหารทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป ซึ่ง
จะตองมีรายละเอียดใดบาง 

ก.ผลการดําเนินงานของปที่ผานมา   ข.แผนการปฏิบัติงาน  
ค.ประมาณการรายรับรายจายประจําป  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
10.ผูบริหารทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอยางนอยกี่วันกอนวันเริ่มตนปบัญชีของทุกป  
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 
 ค. ส่ีสิบหาวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ  ง. หกสิบวัน 
 
11. ผูบริหารทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อ
นําเสนอ กระทรวงการคลังอยางนอยกี่วันกอนวันเริ่มตนปบัญชีของทุกปเพื่อใชประกอบการ
กํากับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน  
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 
 ค. ส่ีสิบหาวัน     ง. หกสิบวัน 
 ตอบ ข. สามสิบวัน 

ใหผูบริหารทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยผลการดําเนินงานของปที่ผานมา แผนการ
ปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจายประจําป และประมาณการกระแสเงินสด  ทั้งนี้ 
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอยาง
นอยหกสิบวันกอนวันเริ่มตนปบัญชีของทุกป และใหสงกระทรวงการคลังอยางนอยสามสิบ
วันกอนวันเริ่มตนปบัญชีของทุกปเพื่อใชประกอบการกํากับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียน
และติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน  
 
12. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน มีผูใดเปนกรรมการ 
 ก.ผูแทนกระทรวงการคลัง   ข. ผูแทนสํานักงบประมาณ 
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 ค.ผูบริหารทุนหมุนเวียน   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ในแตละทุนหมุนเวียน ใหมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่งประกอบดวย 

(1) หัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนหนวยงาน

ของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล เปนกรรมการ 
(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ 
ดานการเงิน เศรษฐศาสตร การลงทุน กฎหมาย หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
13. ผูสอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และใหทําการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปบัญชี คือหนวยงานใด 
 ก. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ข. กรมบัญชีกลาง 
 ค. สํานักงบประมาณ    ง. กรมสรรพากร 
 ตอบ ก. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินให
ความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปบัญชี 
 
14 .  ผู สอบบัญชีของทุนหมุน เวียน  ตองทํ ารายงานการสอบบัญชี เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารภายในกี่วันนับแตวันส้ินปบัญชี 
 ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
 ค. เกาสิบวัน     ง. หนึ่งรอยหาสิบวัน 

ตอบ  ง. หนึ่งรอยหาสิบวัน 
ใหผูสอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลทํารายงานการสอบบัญชี

เสนอตอคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
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