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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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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเตมิ  
พ.ศ. 2548 

 
 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต
การจัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่น

ใดของรัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือในตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 
 ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
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5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
 หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  
 
 หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก
เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึก
ขอความ  
 
 หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา หนังสือประทับตรา
ใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก 
เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเรื่องที่คาง 
6. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 
 หนังสือส่ังการ 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสด ุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 

 
68.การซื้อโดยวิธีพิเศษ ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีใด 

ก. วิธีเจรจาตกลงราคา   ข. วิธีเสนอราคา 
ค. วิธีประมูล     ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ก. วิธีเจรจาตกลงราคา 
การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 

69. การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยา
ดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 50     ข. รอยละ 60  
ค. รอยละ 70     ง. รอยละ 80 
ตอบ ข. รอยละ 60 

 
70. สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) 
ในบัญชียาหลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 50     ข. รอยละ 60  
ค. รอยละ 70     ง. รอยละ 80 

 ตอบ ง. รอยละ 80 
การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียา

หลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให
ใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80 
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71.การซ้ือยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม
ทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเกินกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 1     ข. รอยละ 2 
 ค. รอยละ 3     ง. รอยละ 4 
 ตอบ ค. รอยละ 3 

การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก 
วัสดุทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิต
ออกจําหนายแลว ใหจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหมใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการ
เภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพิเศษ แตทั้งนี้
ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลาง
ของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ 3 
 
72.หนวยงานใดมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดาน
ยากําหนด  

ก.องคการเภสัชกรรม    ข. กรมบัญชีกลาง 
ค. สํานักงบประมาณ    ง. กระทรวงสาธารณสุข 
ตอบ ง. กระทรวงสาธารณสุข 
ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการ

แหงชาติทางดานยากําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาให
สวนราชการตาง ๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
และเวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือ มีจําหนายใหสวนราชการ ๆ ทราบ
ดวย 
 
73. การส่ังซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง หัวหนาสวนราชการ มีอํานาจส่ังซื้อไดภายในวงเงินเทาใด 
 ก. ไมเกิน 1,000,000 บาท 
 ข. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ค. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ง. เกิน 100,000,000 บาท 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
 
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 
 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 
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