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ความรูทั่วไปเกีย่วกับ กรมบัญชีกลาง 
 
  ใน พ.ศ.2416 (จ.ศ.1235) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงตรา
พระราชบัญญัติ สําหรับหอรัษฎากรพิพัฒน กําหนดใหมีเจาพนัก งานบาญชีกลางเพื่อทํา
หนาที่จัดบัญชีอากรทั้งปวงบรรดาที่ข้ึนอยูในหอรัษฎากร พิพัฒนใหเปนหลักฐาน จะไดทราบ

ฐานะการเงินของแผนดินไดแนนอน โดยตั้งอยูในหอรัษฎาพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวัง    
        ตอมาเมื่อวันที่  14  เมษายน  พ.ศ. 2418  (จ.ศ. 1237)  ไดทรงตราพระราชบัญญัติกรม
พระคลังมหาสมบัติวาดวยกรมตาง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินสงเงิน เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติ

นี้ข้ึนมีวา  การภาษีอากรซึ่งเปนเงินข้ึนสําหรับแผนดินไดจับจายราชการ  ทนุบํารุง

บานเมือง  และใชจายเปนเบี้ยหวัดเงินเดือนขาราชการฝายทหารและพลเรือนนั้น พระคลัง
มหาสมบัติยังไมมีอยางธรรมเนียมรับธรรมเนียมจายเงินใหเรียบรอย เงินจึงไดติดคางเจา

ภาษีนายอากรเปนอันมาก  ไมพอจับจายใชราชการทนุบํารุงบานเมืองใหราษฎรอยูเย็นเปน
สุขย่ิงข้ึนได จึงทรงพระราชดําริปรึกษาพรอมดวยทานเสนาบดีและเคานซิลลอรออฟสเตด ตั้ง
เปนพระราชบัญญัตินี้ข้ึน หลักการของพระราชบัญญัตินี้คือ การจัดระเบียบราชการในกรม
พระคลังมหาสมบัติใหมีอธิบดีเปนประธาน และรองอธิบดีชวยราชการทานผูเปนอธิบดี มีเจา
พนักงานใหญ 5 นาย คือ ปลัดอธิบดีนาย 1 เจาพนักงานบาญชีกลางนาย 1 เจาพนักงาน

บาญชีรับเงินนาย 1 เจาพนักงานบาญชีจายนาย 1    เจาพนักงานเก็บเงินนาย 1 กับใหมีเจา
พนักงานเปนรองเจาพนักงานใหญอีกนายละ 1 คน พรอมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของบรรดา
เจาพนักงานข้ึนไวโดยชัดแจง นอกจากนั้นยังกําหนดใหมีออดิตอเยเนอราล เปนเจาพนักงาน
สําหรับตรวจบัญชีและส่ิงของซึ่งเปนรายขึ้นในแผนดินทุกๆ ราย และจัดวางระเบียบปฏิบัติ

ตาง ๆ เพื่อใชในกรมพระคลังมหาสมบัติ (กรมพระคลังมหาสมบัติ คือ กระทรวงการคลังใน

ปจจุบัน)  
         อยางไรก็ดี การดําเนินงานของกรมพระคลังมหาสมบัติที่ตั้งข้ึนใหม ยังมีอุปสรรคและยัง
ไมเหมาะสม เนื่องจากกิจการบานเมืองเจริญกาวหนามากข้ึนและกรมพระคลังมหาสมบัติได 
รับการยกฐานะข้ึนเปนกระทรวงแลว ดังนั้น ในป 2433 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหนาที่ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติข้ึน เมื่อ

วันที่  7  ตุลาคม  ร.ศ.109  (พ.ศ.  2433)  กําหนดใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหนาที่
สําหรับรับสําหรับจายและรักษาเงินแผนดินทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุ ทั้งปวงกับถือบาญชีพระ
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ราชทรัพยสําหรับในกระทรวงสิทธิขาด นับเปนกรมเจากระทรวงและกรมขึ้น รวมเปนกรม
ใหญ 13 กรม ดังนี้ 
  

กรมเจากระทรวง 5 กรม คือ 
        1. กรมพระคลังกลาง สําหรับประมาณการรับจายเงินแผนดินวาภาษีอากร และบังคับ
บัญชาราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทั้งส้ิน 
        2. กรมสารบาญชี สําหรับจายเงินแผนดิน และถือสารบาญชีพระราชทรัพยทั้งสิ้น 
        3. กรมตรวจ สําหรับตรวจบาญชี ตรวจราคา ตรวจรายงานการรับจายเงินแผนดิน 
และสรรพราชสมบัติการภาษีอากรทั้งส้ิน 
        4. กรมเก็บ สําหรับรักษาพระราชทรัพยทั้งส้ิน 
        5. กรมพระคลังขางที่ สําหรับจัดการเงินในพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทั้งส้ิน 8 กรม  
  

แบงเปน 2 แผนก คือ 
  แผนกหนึ่ง กรมทําการแผนดิน มี 3 กรม คือ 

1. กรมกระสาปนสิทธิการ สําหรับทําเงินตรา 
2. กรมงานพิมพบัตร สําหรับทําเงินกระดาษและตั๋วตรา 
3. กรมราชพัสดุ สําหรับจัดการซื้อจายของหองหลวงและรับจายของสวย 

  
อีกแผนกหนึ่ง กรมเจาจํานวน เก็บเงินภาษีอากร มี 5 กรม คือ 

1. กรมสวย สําหรับเรงเงินคาราชการตัวเลขและคาธรรมเนียม 
2. กรมสรรพากร สําหรับเก็บเงินอากรตาง ๆ 
3. กรมสรรพภาษี สําหรับเก็บเงินภาษีตาง ๆ 
4. กรมอากรที่ดิน สําหรับเก็บเงินอากรคาที่ตาง ๆ 
5. กรมศุลกากร สําหรับเก็บเงินภาษีขาเขาขาออก 

  
      ซึ่งโดยผลแหงพระราชบัญญัติ พระธรรมนูญฉบับดังกลาว กรมสารบาญชี หรือ

กรมบัญชีกลางในปจจุบัน จึงไดถือกําเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ร.ศ.109      (พ.ศ.2433 )  
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วิสัยทัศน  
             กํากับดูแลและบริหารการใชจายเงินของแผนดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  
 พันธกิจ 

• กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑแนวปฏิบัติ ดานกฎหมายการคลังการ บัญชีการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐการตรวจสอบภายในคาตอบแทนและ
สวัสดิการ  เงินนอกงบประมาณลูกจางและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ของรัฐ ใหสอดคลองกับการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง 

• บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จายเงิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใช
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

• สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในสวนภูมิภาค 
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางดานการบริหารการเงินภาครัฐ 
• เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
        ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
        การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคล่ือนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  
(Fiscal Stimulus) 
       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
        การปรับภาวะการคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation) 
        ประเด็นยุทธสาสตรที่ 3   
        การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร (Strengthen the CGD Organization) 
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แผนปฏบัิติราชการของกรมบัญชีกลาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนมา กรมบัญชีกลางไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
มาโดยตลอด เพื่อใชเปนทิศทางและกรอบแนวทางการดําเนินงานขององคกร ซึ่งจากการ
ดําเนินโครงการในปงบประมาณที่ผานมามีหลายโครงการไดดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
แลว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางเกิดความตอเนื่อง เชื่อมโยง ประกอบกับ
เพื่อใหไดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย สามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง สอดคลอง
กับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกรมบัญชีกลางจึง

ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ข้ึน 
จากการท่ีกรมบัญชีกลางมีหนาที่กํากับดูแลและบริหารการใชจายเงินของแผนดินให

เกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติดานกฎหมายการคลัง 
การบัญชีการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน คาตอบแทนและ
สวัสดิการเงินนอกงบประมาณ และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลอง
กับการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จายเงินให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ
การคลังในสวนภูมิภาค และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐดานการบริหาร
การเงินภาครัฐ รวมทั้งเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการ 

จากภารกิจและบทบาทดังกลาวขางตน กรมบัญชีกลางไดมีการกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานไวในระยะ 3-5 ป ที่จะเนนใหเปนปแหงนวัตกรรม โดยจะตองมีการนําระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงานใหมเขามาใชในองคกร นอกจากนี้จะใหบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
ยึดหลักในการทํางาน คือ 

C - Clarify ถูกตอง ชัดเจน 
G - Good Governance เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
D - Discipline มีวินัยการคลัง 
จากที่กลาววาจะใหเปนปแหงนวัตกรรมกรรมใหม กลาวคือ กรมบัญชีกลาง โดยอธิบดี 

ไดมอบนโยบายวาจะปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง โดยจะมีการสราง
เครื่องมือทางการคลังเพื่อมากํากับดูแลการใชจายเงินงบประมาณใหเกิดความคุมคาและมี
ประโยชน ดังนี้ 
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1. การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (Procurement)  กรมไดมีการพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อ
เปนการเพิ่มทางเลือกสําหรับวิธีการจัดซื้อจัดจางในหนวยงานภาครัฐ จะไดพัฒนาระบบการ
จัดซื้อสินคาที่มีความซับซอนใหจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Bidding และสินคาที่ไมซับซอนให

จัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Marketplace รวมทั้งเพื่อใหเกิดการประหยัด มีประสิทธิภาพ และลด
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเนนใหหนวยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อพัสดุไดสอดคลองกับ
รูปแบบประเภทสินคาและมีความหลากหลาย สอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับ ทั้งนี้ เพื่อ
สรางความโปรงใส ใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม เกิดความคุมคากับสวนราชการ และ
สามารถจัดหาพัสดุไดในราคาที่เหมาะสมและทันเวลาที่จะใชงาน นอกจากนี้ จะดําเนินการ
ปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

2. การเบิกจายเงินจากคลัง (e-payment) จากบทบาทและหนาที่ของกรมบัญชีกลาง
ทางดานการบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมจะดําเนินการเบิกจายเงินจากคลังใหมี
ประสิทธิภาพโดยจะเนนที่ความรวดเร็ว สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได

ใหกับครอบคลุมทุกกลุมผูรับบริการ/กลุมเปาหมาย เชน สวนราชการและผูมีสิทธิตาง ๆ เปน
ตน 

3. การดําเนินงานของคลังจังหวัด (CFO) จากที่ไดมีการกําหนดใหคลังจังหวัดเปน
ที่ปรึกษาใหกับผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการประจําจังหวัด ดังนั้น 
กรมบัญชีกลางจะเพิ่มการประชาสัมพันธ หรือ เรงดําเนินการสรางความนาเชื่อถือใหกับคลัง
จังหวัดและจะเพิ่มบทบาททางดานการเปนที่ปรึกษาทางดานการคลังใหกับองคกรปกครอง
สวนทองทองถิ่นมากข้ึน โดยจะมีการจัดทีมงานเพื่อลงไปสอบถามถึงความตองการที่อยากจะ
ใหกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดเขาไปชวยดําเนินงานเพื่อใหการบริหารงานทางดานการ
คลังมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

4. การเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง (Information Based Management)
เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลหลายระบบ เชน ระบบการจายตรงเงินเดือน ระบบการ
จัดซื้อจัดจางระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบฐานขอมูลการคลังและ
เศรษฐกิจของจังหวัด ระบบศูนยบริการขอมูลการเงินการคลังภาครัฐ เปนตน กรมจะมีการนํา
ขอมูลเหลานี้มาใชในการบริหารจัดการและจัดทําเปนรายงานตาง ๆ เพื่อเปนเคร่ืองมือให
รัฐบาล รัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ หนวยงานกลางตางๆและผูบริหารกระทรวงการคลังใชใน
การกําหนดนโยบายและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงบประมาณและการคลัง ในเรื่องดังนี้ 
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- การวิเคราะหคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน คาเชาบาน และบําเหน็จ

บํานาญ)จากที่ไดมีการจายเงินเพิ่มการคาครองชีพชั่วคราว โดยการแกไขระเบียบฯ ไปแลว
นั้น จึงมีผลทําใหเกิดผลกระทบกับกลุมขาราชการบางกลุมและอาจเกิดความเหล่ือมลํ้า ดังนั้น 
กรมบัญชีกลางจึงตองมีการศึกษาเพื่อที่จะไดปรับคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและเพื่อเปนการปองกันการเกิดปญหาในอนาคต 

- การวิเคราะหตนทุนของกิจกรรม จากที่กรมบัญชีกลางไดมีการกําหนดใหสวน
ราชการไดมีการจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตของกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ และจะมีการ
นํามาจัดทําเปนพจนานุกรมกิจกรรมของสวนราชการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนราชการใน
การเปรียบเทียบตนทุนโดยในเบื้องตนจะมีการเปรียบเทียบตนทุนของงานสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐภายใตกระทรวงเดียวกันและตางกระทรวง เพื่อใหสวนราชการใชเปนฐาน
ในการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปตอไปนอกจากนี้ จะรีบดําเนินการในการจัดทํา
รายงานการเงินใหเสร็จโดยเร็ว 

- การวิเคราะหโครงสรางสวัสดิการภาครัฐ (คารักษาพยาบาล) เพื่อใหการควบคุม
คาใชจายทางดานสวัสดิการมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของการเบิก
คาใชจายทางดานสวัสดิการ 

5. การกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑทางดานการเงินการคลัง (Regulator) จะ
ดําเนินงานในลักษณะเชิงรุกมากข้ึน กลาวคือ จะมุงเนนที่การเปนที่ปรึกษาใหกับสวนราชการ
มากข้ึน โดยกรมจะดําเนินงานใน 3 มาตรการหลัก คือ 

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนางาน (Development) 
มาตรการที่ 2 การเสริมสรางธรรมาภิบาล (Governance) 
มาตรการที่ 3 การผอนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) 
เพื่อใหบุคลากรหนวยงานราชการและหนวยงานตางๆ ไดรับการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ภายใตเวลาที่เหมาะสม และตรงตามความจําเปน
หรือความตองการ 

6. การตรวจสอบภายใน (Internal Control) จะเสริมสรางระบบตรวจสอบภายใน
ภาครัฐใหเขมแข็งดวยการสรางมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสม เพื่อเปนกลไกสําหรับผูบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับระบบ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
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อํานาจหนาที่ 
คณะกรรมการจริยธรรมประจํา สคร. (ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ขอ 15) 
1. ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
2. สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มีขอ

สงสัยหรือ มีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

3. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน 
ราชการ เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิไดวินิจฉัยเปนอยาง
อื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ที่สุด 

4. สงเรื่องให ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบใน วงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการ
แผนดิน 

5. คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ของสวนราชการ 

6. คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอาํนาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการตอ 
ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อ 
เสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเล่ือนตําแหนงขาราชการใน
กลุมงาน 

8. เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ. 
9. ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

  
อํานาจหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมของ สคร. (คําสั่ง สคร. ที่ 259/2554) 

1. ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางที่ดี และ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อยางสม่ําเสมอ 
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ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาเพิ่มของรัฐวิสาหกิจและ

หลักทรัพยของรัฐ 
กลยุทธ: 
1) สงเสริมคณุภาพการใหบริการ และสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

โดยปรับปรุงสภาพการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และฟนฟูปญหาทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ 

2) บริหารจดัการหลักทรัพยที่กระทรวงการคลังถือครองใหไดรับผลตอบแทนที่คุมคา
และย่ังยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาการกํากับดูแลสภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพยของรัฐ 

กลยุทธ: 
1) พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจเพื่อใหการบริหารจัดการ

มีประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น 
2) กําหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจและพัฒนาแนวทางบริหารจัดการหลักทรัพย 
3) ปรับปรุงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นพรอม

ทั้งพัฒนาระบบผลตอบแทน/แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
4)  พัฒนาหรือเพิ่มทางเลือกดานเครื่องมือทางการเงิน/เพิ่มการมีสวนรวมจาก

ภาคเอกชน 
5) สนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรฐั 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

สรางความเทาเทียมทางสังคมและสิง่แวดลอม 
กลยุทธ: 
1) สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการชวยสนับสนุนทางการเงินให

เศรษฐกิจระดับฐานราก 
2)   สงเสริมการใหบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การเพิ่มศักยภาพของ สคร. 
กลยุทธ: 
1) พัฒนาบคุลากรเพื่อสรางความเชีย่วชาญตามลักษณะงาน 
2)  สรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบริการท่ีดี 
3)  บริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขอมูล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. ใหบรรลุตามพันธกิจ 
4) พัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล วางแผนพัฒนาความกาวหนาในสาย

อาชีพ และกําหนดระบบประเมินผล 
5) การปฏิบตัิงานที่สรางแรงจูงใจ สรางคุณภาพชวีิตที่ดีในการทํางาน 

 
คานิยม 
คานิยมและวัฒนธรรมระดับองคกรของ สคร. กาํหนดไวดังนี้ 
ส  สัตยซ่ือ  ถือคุณธรรม 
           ส 1  ซ่ือสัตย สุจริต บุคลากรในองคกรทุกคนทุกหนวยงานตองมีความซือ่สัตย ไม
แสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือสวนพวกพอง 
ทั้งทางตรงและทางออม ไมวาการกระทํานั้นจะกระทําการในฐานะของ สคร. หรือในฐานะ

สวนบุคคล เสียสละประโยชนสวนตน สรางความเชื่อใจกับรัฐวสิาหกิจ ดวยการดําเนินงานที่มี
จริยธรรมและคุณธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
           ส 2  เสียสละ  บุคลากรของ สคร. ตองมคีวามเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ และ

เวลา  ดวยขอจํากัดของจํานวนบคุลากรและภาระหนาที่ขององคกร 
           ส 3  มีจริยธรรม คุณธรรม  บุคลากรของ สคร.ควรตระหนักในจริยธรรมและ

คุณธรรม  สรางความภาคภูมิใจในผลงานของตนและเปนที่ยอมรับนับถอืเชื่อใจจาก
รัฐวิสาหกิจดวยจริยธรรม 
           ส 4  โปรงใส  กระบวนการทํางานทุกอยางทุกข้ันตอนใน สคร. สามารถตรวจสอบได
และสามารถเปดเผยตอสาธารณชนได 
ค  ความสามารถแบบมืออาชีพ 
          ทํางานอยางเปนมืออาชีพ  ปฏิบัติหนาที่ดวยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหได
ผลงานที่มีประสิทธิผล มุงมั่นในการทํางานดวยหลักการทํางานที่ดี ดวยสํานึกของความเปน 
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
4.ช่ือเต็มของ "ก.พ." คือขอใด 
 ก. กรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. คณะกรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
 ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ง. กรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
 ตอบ ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหน่ึง เรียกโดยยอวา “ก.พ.” (พรบ.ระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 

5.ผูใดเปนประธานในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน

ประธานปลัดกระทรวงการคลัง  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 
6.ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง (พรบ.ระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 
7.กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิน้ัน จะตองเปนบุคคลที่มี 
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ความสามารถในดานใด 
 ก. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข. ดานการบริหารและการจัดการ 
 ค. ดานกฎหมาย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปนท่ี
ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
กรรมการและเลขานุการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
8.คณะกรรมการจากขอขางตนน้ัน  จะมีตําแหนงอยูในวาระคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ข. 3 ป 

กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหอยูในตําแหนงไดคราวละสามป ถา
ตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน ให

กรรมการท่ีเหลือปฏิบัติหนาท่ีตอไปได (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 7) 
 
9.เม่ือตําแหนงกรรมการวางลงน้ัน อาจจะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได ในกรณีท่ีวาระของ 

กรรมการเหลือไมถึงกี่วัน 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน     ง. 180 วัน 
 ตอบ ง. 180 วัน 

เม่ือตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนภายใน
กําหนด สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ัง
กรรมการแทนก็ได ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแทนน้ันใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

กําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 7) 
 
10.ขอใดมิใชอํานาจหนาท่ีของ กพ. 
 ก. ใหความเห็นชอบ กรอบอําตรากําลังของสวนราชการ 
 ข. ออกกฎ ก.พ. 
 ค. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 
1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ฉบับปจจุบันที่ใช
อยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2551     ข. พ.ศ. 2552 
 ค. พ.ศ. 2553     ง. พ.ศ. 2554 
 
2. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใชตั้งแตเมื่อใด 

ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ข. ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ง. 30 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
3. เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี ้ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจายหรือเงินนอก
งบประมาณ หมายความถึง 
 ก. เงินทดรองจาย    ข. เงินสํารอง 
 ค. เงินยืม     ง. เงินสํารองจาย 
 

4. กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  
หมายความถึง 
 ก. ตูนิรภัย     ข. หีบเหล็ก 
 ค. ตูเก็บของ     ง. ตูเหล็ก 
 

5. เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงิน
รายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน หมายความถึงเงินในขอใด 
 ก. เงินรายไดแผนดิน    ข. เงินเบิกเกินสงคืน 
 ค. เงินเหลือจายปเกาสงคืน   ง. เงินนอกงบประมาณ 
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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. การจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวาหาพันบาท ง. ถูกทุกขอ 
 
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 

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

 
11. ส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานใหผูใดทราบ 

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

 
16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ตองเปนขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับใดขึ้นไป 
 ก. ระดับสอง     ข. ระดับสาม 
 ค. ระดับส่ี     ง. ระดับหา 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิด
ภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพฒันาประเทศสู
ความสมดุลและย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคดิท่ีมีความตอเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 
“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิต ิและ
ขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัตทิี่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหาร
ประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 
 
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ ดังนี ้

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต 

2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึง่พาปจจัยภายนอก 
  2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ให 
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญา 

2.3 การสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับ
ความรวมมอืระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
2. การประเมินสถานการณ ความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศ 
2.1 สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยยัง

ตองเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบท้ัง
ที่เปนโอกาสและความเสีย่งตอการพฒันาประเทศ ดังนี้ 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 
1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว 
2) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศนูยกลาง รวมทั้งภูมิภาค 

เอเชียทวีความสําคัญเพิม่ข้ึน การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ไดแก การรวมกลุมในภมูิภาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของ
อาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดียและการเปนประชาคมอาเซยีนในป 2558 

3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง 
4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
5) ความมัน่คงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหา 

สําคัญ 
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงข้ึน 
7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก 

2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
1) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ 
2) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ 

จากการมีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตมปีญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก 

3) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

2.2 การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ตองเตรียมการ
สรางภูมิคุมกัน ใหประเทศพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้ 

2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ  
2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรบัการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  

เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  
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การคลัง 
 

การบริหารการคลัง 
 ในการศึกษาการบริหารการคลัง มีแนวทางการศึกษาที่เนนในดานตางๆ อยู 3 
แนวทาง คือ 
   1.แนวเศรษฐศาสตรการคลัง  เปนแนวที่สนใจในเรื่องการกําหนด
นโยบายและแผนการคลังตัวแปรตาง ๆ ทางดานการคลัง ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัว
แปรดังกลาวในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมักใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
   2.แนวการบริหารรัฐกิจ  เปนแนวที่สนใจในดานการบริหารซึ่ง
เกี่ยวของกับเรื่องรูปแบบข้ันตอน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งปญหาในการบริหารการ
คลัง ซึ่งมักจะใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปทัฏฐานนิยม" 
   3.แนวนโยบายสาธารณะและรัฐศาสตร เปนแนวที่สนใจในเรื่อง
กระบวนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการบริหารการคลัง ความสัมพันธระหวาง
การเมืองกับการบริหารงานคลังของภาครัฐบาลตลอดจนผลกระทบของนโยบายการคลัง ตอ
ระบบเศรษฐกจิ การเมือง และสังคม ซึ่งมักจะใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
  การศึกษาการบริหารการคลังในแนวของการบริหารรัฐกิจ สามารถแบงออกได
เปน 2 ระดับ คือ 
          1.การบริหารการคลังระดับมหภาค เปนการศึกษาการบริหารการ
คลังโดยภาพรวม จะไมมีการแยกศึกษาเฉพาะงานคลังในดานใดดานหนึ่ง การศึกษาการ
บริหารการคลังในระดับมหภาคนี้ ไดแก การศึกษา "การศึกษานโยบายการคลัง" 
   2.การบริหารการคลังระดับจุลภาค  เปนการศึกษาการบริหารการ
คลังในแตละดาน ไดแก 
   - การบริหารการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่น ๆ 
   - การบริหารงบประมาณแผนดิน 
   - การบริหารหนี้สาธารณะ 
   - การบริหารเงินคงคลัง 
   - การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
   - การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ 
   - การบริหารทรัพยสินแผนดิน 
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   - การบริหารพัสดุ 
   - การบริหารบัญชีรัฐบาลและระบบขอมูลขาวสาร 
   - การบริหารระบบการตรวจสอบและรายงานทางการคลัง 
   - การบริหารการประเมินผลทางการคลัง 
 

การบริหารการคลังรัฐบาล 
  การบริหารการคลัง  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารรายรับและรายจายของ
รัฐบาล เพื่อประโยชนของคนสวนใหญ หรือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมนั่นเอง 
 
ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนและตางประเทศในระบบเศรษฐกิจ 
  การศึกษาการบริหารการคลังระดับมหภาค จะตองทําความเขาใจในเรื่อง
ระบบเศรษฐกิจเสียกอน ดังนี้ 
  1.ระบบเศรษฐกิจ  สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบ คือ 
      1.ระบบเศรษฐกิจแบบปด  หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบไป
ดวยความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนเทานั้น 
     2.ระบบเศรษฐกิจแบบเปด หมายถึง  ระบบเศรษฐกิจที่
ประกอบดวยความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจระหวางประเทศ หรือ
เปนระบบที่มีการคาและการลงทุนระหวางประเทศตลอดจนมีความสัมพันธอื่น ๆ ทาง
เศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ นั่นเอง 
  2.ภาคเศรษฐกิจ 
  ในระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบเปด จะประกอบไปดวยภาคเศรษฐกิจที่
สําคัญๆ อยูดวยกัน 2 ภาคใหญ ๆ คือ 
   1.ภาครัฐบาล (Public Sector) 
   คือ สวนของระบบเศรษฐกิจซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
จากการตัดสินใจของรัฐบาลและหนวยงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล   
   หนวยงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  ประกอบไปดวย 
   1)หนวยงานสวนกลาง 
   2)หนวยงานสวนทองถิ่น 
   3)รัฐวิสาหกิจ 
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   4)หนวยงานอิสระ เชน 
    -สถานศึกษาของรัฐ 
    -สถานพยาบาลของรัฐ 
    -กองทุนหมุนเวียน 
    -กองทุนพิเศษ ฯลฯ 
  ภาครัฐบาลจะทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการสาธารณะ (Public Goods and 
Public Service) ซึ่งเปน  สินคาและบริการท่ีผลิตขึ้นมาใชรวมกัน เชน ถนน ประปา ไฟฟา 
โรงเรียน และโรงพยาบาลของรัฐ เปนตน 
  ภาครัฐบาลมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการ คือ "มุงหา
อรรถประโยชนสูงสุดของระบบเศรษฐกิจสวนรวม" (Utility Maximization) เชน การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดที่เปนธรรม เปนตน 
  เคร่ืองมือที่ใชในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐบาล  คือ 
  1)กฎหมาย 
  2)ภาษีอากร 
  3)งบประมาณรายจาย 
  สําหรับแหลงเงินทุนที่รัฐนํามาใชจายในการดําเนินงาน คือ 
  1)การพิมพธนบัตรและเหรียญกษาปณ 
  2)รายไดจากภาษีอากร ฯลฯ 
  2.ภาคเอกชน  (Private Sector) 
  คือ สวนของระบบเศรษฐกิจซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจของหนวยครัวเรือน  และหนวยธุรกิจ 
  ภาคเอกชน  ประกอบดวย 
  1) ภาคครัวเรือน (Household Sector) ทําหนาขายปจจัยการผลิตและบริการ
แกภาคธุรกิจ และซ้ือสินคาและบริการจากภาคธุรกิจ   
  2)ภาคธุรกิจ (Business Sector)  ทําหนาที่ซื้อปจจัยการผลิตจากภาค
ครัวเรือนเพื่อนํามาผลิตเปนสินคาและบริการขายใหแกภาคครัวเรือนและภาครัฐบาลตอไป
  ภาคเอกชนมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานดังนี้  คือ 
  1)มุงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization) ในการดําเนินการ 
  2)มุงหารายรับสูงสุดจากการขาย (Sales-revenue Maximization) คือ ในขณะ
ที่องคการธุรกิจยับไมสามารถจะทํากําไรได เพราะวายังไมบรรลุถึงจุดคุมทุนที่ไดลงทุนไป  
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