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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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แนวขอสอบ  การเงินและบัญชี 
 
1.สมการบัญชี คือขอใด 
 ก. สินทรัพย + หน้ีสิน = สวนของเจาของ  
 ข. สินทรัพย = สวนของเจาของ + หน้ีสิน 
 ค. สินทรัพย = หน้ีสิน – สวนของเจาของ  
 ง. สินทรัพย + สวนของเจาของ = หน้ีสิน 
 
2.สวนไดเสียของเจาของในสินทรัพยของบริษัทหน่ึง ๆ คือ 
 ก. สินทรัพยถาวร  ข. สวนของผูถือหุน  
 ค. คาใชจายในการดําเนินงาน ง. ทุนหุนสามัญ 
 
3.ณ วันส้ินงวดบัญชีปจจุบัน ยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆเปนดังน้ี เงินสด 150,000 บาท ลูกหน้ี 
50,000 บาท หุนสามัญ 10,000 บาท กําไรสะสม 60,000 บาท หน้ีสิน ณ วันส้ินงวดเทากับเทาใด 
 ก. 80,000 บาท  ข. 130,000 บาท  
 ค. 140,000 บาท  ง. 190,000 บาท 
 
4.บัญชีตาง ๆ ตอไปนี้ บัญชีใดมียอดคงเหลือดานเดบิต 
 1. สินคาคงเหลือ  2. คาเชา  
 3. ทุนเรือนหุน  4. คาเส่ือมราคาสะสม 
 5. ขาย  6. คาเชาจายลวงหนา  7. เจาหน้ี 
 ก. สินคาคงเหลือ ทุนเรือนหุน ขาย คาเชาจายลวงหนา 
 ข. สินคาคงเหลือ คาเชา คาเชาจายลวงหนา 
 ค. ทุนเรือนหุน คาเส่ือมราคาสะสม ขาย เจาหน้ี 
 ง. คาเชา คาเส่ือมราคาสะสม เจาหน้ี 
 
5.ขอความในขอใดเปนขอความท่ีถูกตองสําหรับระบบบัญชีเด่ียว 
 ก.คาใชจายคางจายจะหามาไดโดยการสอบถามเจาของ ตรวจดูใบเสร็จรับเงิน และบัญชีแยก
ประเภทเจาหน้ี  
 ข.การเปรียบเทียบทุนจะทําใหทราบถึงฐานะการเงินของกิจการได แตไมสามารถทําใหทราบวา
กิจการมีรายไดและคาใชจายเทาใด 
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 ค.งบดุลมักถูกเรียกวางบแสดงฐานะการเงิน สวนงบกําไรขาดทุนมักถูกเรียกวางบเปรียบเทียบทุน 
 ง.สมุดเงินสด สมุดรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทมีขอมูลไมเพียงพอตอการทํางบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
6. เงินไดของรัฐบาลเกือบท้ังหมดเกิดจากเงินของราษฎร ฉะน้ันจึงสมควรที่ราษฎรควรจะตองรู
เห็น หมายความถึงหลักการงบประมาณแผนดินตามขอใด 
 ก. หลักการคาดการณไกล   ข. หลักประชาธิปไตย 
 ค. หลักดุลยภาพ    ง. หลักยุติธรรม 
 
7.การควบคุมงบประมาณทั้งรายไดและรายจายใหถูกตอง หมายความถึงหลักงบประมาณแผนดิน
ในขอใด 
 ก. หลักสมรรถภาพ    ข. หลักประชาธิปไตย 
 ค. หลักดุลยภาพ    ง. หลักยุติธรรม 
 

8.ประโยชนทางการบัญชี เกี่ยวกับการใชระบบเงินสดยอย 
 ก.เพ่ือสะดวกในการควบคุมและปองกันการทุจริตในกิจการท่ีมีการรับ– จายโดยผาน
ธนาคาร 
 ข.คาใชจายเล็ก ๆ นอย ๆ ไมอาจจะจายใหผูรับเปนเช็คได ตองใชระบบเงินสดยอย 
 ค.สมุดเงินสดยอยมิใชสวนหน่ึงของระบบบัญชีคู 
 ง.ขอ ก. และขอ ข. ถูกตอง 
 

9.การเร่ิมต้ังวงเงินสดยอย เหรัญญิกจะบันทึกรายการโดย 
 ก. เดบิท เงินสดยอย xx ข. เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx 
   เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx เครดิต เงินสดยอย xx 
 ค. เดบิท คาใชจายตาง ๆ xx ง. ผิดทุกขอ 
   เครดิต เงินสดยอย xx 
 
10.การจายเงินสดยอย เม่ือผูรักษาเงินสดยอยจายคาใชจายเล็กๆ นอยๆ ผูรักษาเงินสดยอยจะ
บันทึกรายการโดย 
 ก.ทําใบสําคัญเงินสดยอยเพื่อเปนหลักฐานวาจายเงินใหใครเปนเงินเทาใดและรายจายประเภทใด 
 ข.บันทึกความจําวาไดจายคาใชจายอะไรในสมุดเงินสดยอย 
 ค.รวบรวมหลักฐานใบสําคัญเงินสดยอยไวจนกวาเงินสดยอยเกือบจะหมดเพื่อขอเบิกเพ่ิมเติม 
 ง.ถูกตองทุกขอ 
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.......  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   ........ 

แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 
6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง 
หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร คือขอ
ใด 

ก. GFMIT      ข. GFMIS 
ค. GFMMT      ง. GFMNT 
  

7. ขอใดไมใชขอมูลหลักของผูขาย 
ก. เลขที่สัญญา    ข. เลขประจําตัวประชาชน  
ค. เลขประจําตัวผูเสียภาษี    ง. ไมมีขอใดไมใชขอมูลหลัก 

 
8. ผูรักษาการในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ. 2551 คือผูใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ข. กรมบัญชีกลาง 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. นายกรัฐมนตรี 
 
9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการจายเงินสด 
 ก. เงินทดรองราชการ    ข. เบี้ยหวัด 
 ค. การจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวาหาพนับาท ง. ถูกทุกขอ 
 
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 

ก. ตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพใหชิดเสน และชิดคําวา “บาท”  
ข. ขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร   
ค. ขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวนจนชิดคาํวา “หรือผูถือ”   
ง. ถูกทุกขอ 
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.......  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   ........ 

11. ส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานใหผูใดทราบ 

ก. ผูอํานวยการกองคลัง   ข. หัวหนาสวนราชการ 
ค. ถูกท้ัง ขอ ก. และ ข.    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

 
12.ส้ินปงบประมาณ หัวหนาหนวยงานตองรายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวน
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคทราบไมเกินเมื่อใด 

ก. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป 
ข. อยางชาไมเกินวันที่ 31 สิงหาคมของปงบประมาณถัดไป 
ค. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป 
ง. อยางชาไมเกินวันที่ 31 มกราคมของปงบประมาณถัดไป 

 
13. ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยกี่สํารับ กี่ดอก 
 ก. อยางนอยสองสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสองดอก 
 ข. อยางนอยสามสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสามดอก 
 ค. อยางนอยส่ีสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาส่ีดอก 
 ง. อยางนอยหาสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาหาดอก 
 
14. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง 
ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 
 

15. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง    ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 
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แนวขอสอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  
แกไขเพิม่เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศตามระเบียบ
วาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 
ใชอักษรยอวา 
 ก. พขต.     ข. พ.ข.ต. 
 ค. งพพ.     ง. ง.พ.ต. 

ตอบ  ข. พ.ข.ต. 
 “พ.ข.ต.” หมายความวา เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา 

อยูในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนง
หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 
 
2.กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคา
พาหนะไดไมเกินกี่คนตามอัตราที่จายจริงในเสนทางไปยังทองที่ที่ถึงแกความตาย 
 ก. สองคน     ข. สามคน 
 ค. ส่ีคน     ง. หาคน 

ตอบ ข. สามคน 
กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการโดยเหตุแหงความตายมิ 

ไดเกิดจากการประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติชั่วอยางรายแรงของ ตน ให
บุคคลในครอบครัวของผูถึงแกความตายหรือผูจัดการศพมีสิทธิเบิกคาพาหนะ ในการ
เดินทางเพื่อไปปลงศพหรือคาพาหนะและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการสง ศพกลับภายใน
วงเงินและเงื่อนไขดังนี้ กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะได
ไมเกินสามคน และใหเบิกไดเฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริงไมเกินอัตราตามเสนทาง
จาก ทองที่ที่ผูถึงแกความตายรับราชการไปยังทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิ ของผูถึงแก
ความตาย เวนแตบุคคลในครอบครัวของผูถึงแกความตายมีสิทธิไดรับคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการสูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย ใหเบิกคาพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู  
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