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

 
65.การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวากี่วันทําการ  
 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 

ตอบ ค. 7 วัน 
 
66.การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงค
จะเขาเสนอราคาตองคํานึงถึงส่ิงใด 

ก. ขนาด      ข. ปริมาณ  
ค. ลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวา 7 วันทําการ และ

จะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
หรือไมนอยกวาจํานวนวันที่มากกวานั้นตามที่ กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และ
ลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 
 
67. Lump Sum Turnkey หมายถึง 
 ก. การซื้อหรือการจางแบบเหมารวม  ข. การตกลงราคา 
 ค. การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  

ง. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  
ตอบ ก. การซื้อหรือการจางแบบเหมารวม  
การซ้ือหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ

ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุ
ใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุง
ขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือ
การจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได  
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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 
 
71.การซ้ือยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม
ทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเกินกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 1     ข. รอยละ 2 
 ค. รอยละ 3     ง. รอยละ 4 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

 
4.ในการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนนั้นในการดําเนินการหรือ
การกอสรางนั้นตองมีมูลคาตั้งแตเทาใดข้ึนไป 
 ก. 500,000 บาทขึ้นไป   ข. 1,000,000 บาทขึ้นไป 
 ค. 1,500,000 บาทขึ้นไป   ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 
 ตอบ ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 

ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รฐัวิสาหกิจ  องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของ
รัฐที่อยูในสังกัด การบังคบับัญชา หรอืการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจดัตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ
หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
5.การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นใหอยูในอํานาจของหนวยงานใดในการ
พิจารณาดําเนินการ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 
 การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ (ระเบยีบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนกิส ขอ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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16.Prequalification เปนการพิจารณาทางดานใด 
 ก. คุณสมบตัิของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ข. ขอเสนอดานเทคนิค 
 ค. การย่ืนเอกสารครบถวนหรือไม 
 ง. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม 
 ตอบ ข. ขอเสนอดานเทคนคิ 

การย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิคเมือ่ส้ินกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการการประกวด
ราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพือ่หาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยพิจารณาดังนี้ (ระเบียบฯ วา
ดวยพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 9(2)) 

1. คุณสมบตัิของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และย่ืนเอกสารครบถวน
หรือไม 
 2. ขอเสนอดานเทคนคิ (prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม 
 3. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันเสร็จแลวตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุหรือไม 
 
17.ผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายจะสามารถสงผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคาไดกี่คน 
 ก. ไมเกิน 2 คน    ข. ไมเกิน 3 คน 
 ค. ไมเกิน 4 คน    ง. ไมเกิน 5 คน 
 ตอบ ข. ไมเกิน 3 คน 
 การเสนอราคานั้นผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสู
กระบวนการเสนอราคากอนเวลาเริ่มการเสนอราคา   โดยใหแจงชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. 
กําหนดในวันเสนอราคา  และใหเขาประจําในสถานที่ที่คณะกรรมการประกวดราคาจดัไว 
โดยแยกจากผูที่มีสิทธิเสนอราคารายอื่นและมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเขาประจํา  หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอืน่ไมวา
ดวยวิธีใด  เมื่อถึงเวลาแลวหามมิใหผูเสนอราคาเปล่ียนหรือเพิ่มผูแทนมิได แตอาจขอถอน
ผูแทนบางคนออกได  หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวนั เวลาและสถานที่
ที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคาแลวแจง
ผูแทนผูหมดสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา (ระเบียบฯ วา
ดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 10(1)) 
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