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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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2. สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรม เพื่อรายงานผลใหผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ มอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควร 

3. ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

ใหนําความในขอ 16 (2) ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน มาใชกับ
ขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวยโดยอนุโลม โดยให ก.พ. เปนผูใหความเห็นชอบ 

4. ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
5. ดําเนินการอื่น ตามที่กําหนดใหประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงใน
กลุมดังกลาว 

6. ประสานการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตกับสํานัก/กอง/
ศูนย/ กลุมที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแกสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม ดานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปองกันปราบปรามการทุจริต 

7. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

8. ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. หนวยงานกลางอื่นตลอดจนสวนราชการ
และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 

9. ดําเนินการจัดกิจกรรม กํากับ ติดตามเพื่อใหแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงานใหบรรลุผลตาม วัตถุประสงค และสอดรับตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสนับสนุนใหภาคประชาชน 
และเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวม 

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
         เปน หนวยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพยของรัฐ
รวมทั้งสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 
 
 



12 
 

องคประกอบในการจัดองคการและการจัดการ 
    ความหมายและลักษณะของการจัดองคการ 
     คําวา "องคการ" นั้น  ในภาษาอังกฤษจะใชคําวา Organization  และ "การจัด
องคการ"  ใชคําวา Organizing  ซึ่งการแปลดังกลาวเปนการแปลตรงตามศัพท   หากแตใน
บางครั้งคําวา "องคการ"  (Organization)  อาจจะใชในความหมายที่กวางกวานั้น 
     Chester I. Barnard  กลาววา "องคการคือระบบของการรวมมือกันประกอบ
กิจการของมนุษย"  (An  organization is a system of cooperative human activites) 
     Herbert G. Hicks  กลาววา "องคการคือโครงสรางของกระบวนการซึ่งไดจัด
ข้ึนสําหรับใหบุคคลฝายตาง ๆ  ไดปฏิบัติงานรวมกัน  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว" (An organization is a structured proces  is which persons interact for objectives) 
     สมพงษ   เกษมสิน  กลาวา "องคการคือกลุมบุคคลกลุมหนึ่งซึ่งรวมกัน
ดําเนินการรวมมือกันอยางมีระเบียบ   เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึน" 
     สรุปก็คือ  เราอาจพิจารณาลักษณะขององคการไดวา   องคการเปนการ
รวมกลุมของบุคคลอยางมีแบบแผน,  องคการมีความตองการหรือมีวัตถุประสงครวมกันของ
บุคคลที่เกี่ยวของในงานเปนรากฐานสําคัญ,  องคการท่ีเปนองคการถาวรจะตองมีระเบียบ
วินัยและเทคนิคการปฏิบัติงาน  และองคการสามารถที่จะพัฒนาความตองการขององคการได 
     ในความหมายของคําวา "การจัดองคการ"  หรือ Organizing  ไดมีนักวิชาการ
ใหคําจํากัดความไวหลายทานดวยกัน  อาทิ 
      Edwin E. Flippo  กลาววา "กระบวนการจัดองคการนั้นจะประกอบดวย
ความสัมพันธข้ันมูลฐาน 3 ประการ   คือ  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  อํานาจหนาที่ 
(Authority)   และความพรอมที่จะใหตรวจสอบ (Accountability)  ทั้งนี้เพราะวาในทุกองคการ
ยอมจะตองประกอบดวย  คน (People)  หนาที่การงาน (Function)  และปจจัยทางกายภาพ
ตาง ๆ (Physical Factors)   ขององคการ" 
     William J. Mclarney  กลาววา "การจัดองคการ  คือ  การวางระเบียบให
กิจกรรมตางๆ  ขององคการสมดุลกัน   โดยกําหนดวาใครมีหนาที่ทําอะไร   มีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบอยางไร   ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบรรลุตามแผนที่

กําหนดไว" 
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   ความสําคญัของการจัดองคการ 
      การจัดองคการจะมีความสัมพันธเปนอยางมากกับความสําเร็จของกิจการ   
หากมีการจัดองคการท่ีดี (Sound Organization)   แลว  โอกาสที่จะประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพนั้น ยอมจะเปนไปไดมาก   "การจัดองคการอยาง
ถูกตองเหมาะสมนั้น"  ยอมจะกอใหเกิดประโยชนหลายประการ  คือ 
     1. ชวยใหการบริหารงานเปนไปโดยสะดวกและงายข้ึน 
     2. ชวยแกปญหางานคั่งคาง 
     3. ชวยแกปญหาการทํางานซ้ําซอน 
     4. ชวยใหเกิดความสะดวกในการควบคุมและติดตามงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
  หลักเกณฑในการจัดองคการ 
    นักวิชาการบางทานเสนอวา   หลักของการจัดองคการประกอบดวยลักษณะ
สําคัญดังนี้  คือ 
     1. วัตถุประสงค (Objective) 
     2. การแบงงานตามลักษณะเฉพาะ (Specialization) 
     3. ชวงการบังคับบัญชา (Span of Control) 
     4. การรวมอํานาจการบังคับบัญชา (Centralization)  หรือการจัดสายการ

บังคับบัญชา (Chain of Command) ใหกับบุคคลในบุคคลหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการ

บริหารงาน (Unity of Administration)   
     5. การจัดใหมีการประสานงาน  (Coordination)  ใหอํานาจหนาที่ (Authority)  
และความรับผิดชอบ (Responsibility)   อยางเพียงพอ 
 วัตถุประสงคขององคการ 
    วัตถุประสงคขององคการเปนเรื่องที่จะตองกําหนดไวในเบื้องตนเมื่อกําเนิด
องคการ   องคการท่ีขาดวัตถุประสงคไมถือเปนองคการ   วัตถุประสงคขององคการอาจจะมี
มากกวา 1  อยางได  สามารถที่จะเปล่ียนแปลงได  แตวัตถุประสงคขององคการจะตองแจงชัด
เสมอ  และวัตถุประสงคของสมาชิกอาจตางจากวัตถุประสงคขององคการได   แตจะตอง
สอดคลองกัน   ไมขัดแยงกัน  รวมทั้งการดูแลวัตถุประสงคจะตองดูแลทั้งขององคการและของ
สมาชิกดวย 
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แนวขอสอบ  
 
1. ตามความหมายของผูจัดการ (Manager) นั้นหมายถึง    

(1) ผูบริหารธุรกิจ หรือผูมีตําแหนง 
(2) ผูมีบทบาทในการผสมผสานและประสานงานของหนวยตางๆ ในองคการธุรกิจ 
(3) ผูสรางบรรยากาศในการทํางานและควบคุมดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(4) ผูรับผิดชอบในทุกเรื่องที่ธุรกิจดําเนินการ     
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5 ผูจัดการหรือผูบริหาร (Manager) คือ สมาชิกในองคการ ซึ่งทําหนาที่รวบรวม

ประสานงานของสมาชิกคนอื่นๆ ในองคการมีชื่อเรียกตางๆ กันไดแก ผู
ควบคุมงาน หัวหนาฝาย คณบดี ผูจัดการสาขา รองประธาน ฯลฯ 

 
2. ผูจัดการระดับลาง (first – line manager) นั้นไดแก 

(1) ผูวางแผนเชิงกลยุทธของธุรกิจ  (2) ผูจัดการแผนก    
(3) ผูจดัการฝาย     (4) หัวหนางาน    
(5) รองประธานกรรมการ 
ตอบ  4 ผูบริหารระดับลาง (First – Line Manager) เปนการบริหารงานในระดับ

ใกลชิดกับเนื้องาน เชน ผูควบคุมงาน (Supervisor) หรือ หัวหนาคนงาน 
(Forman) 

 
3. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง   

(1) การใชทรัพยากรอยางคุมคา และไดรับผลสําเร็จอยางคุมคา 
(2) การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม และไดรับผลลัทธที่สูงที่สุด 
(3) การเขาถึงความสําเร็จที่ตองการไดตามเปาประสงค 
(4) การเขาถึงความสําเร็จโดยใชการทรัพยากรอยางสูงสุด   
(5) การใชทรัพยากรอยางมีประโยชนแกองคการ 
ตอบ  3 ประสิทธิผล คือ การบรรลุถึงวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ตองการ คือ การ

มองตั้งแตตนทางถึงปลายทาง 
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4. การจัดการเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับ 
(1) การประสานงานและการผสมผสานกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(2) การบริหารงานอยางราบรื่นโดยเกิดประโยชนสูงสุด   
(3) การวางแผนและการจัดองคการ   
(4) การควบคุมดูแล และการสั่งการ     
(5) การใชคนอยางถูกตองกับตําแหนงงาน 
ตอบ  1 การจัดการเปนกระบวนการเกี่ยวกับ การประสานและการรวบรวมกิจกรรม ใน

การทํางานเพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลโดยอาศัย
คน 

 
5. หนาที่ทางการบริหารที่เกี่ยวกับการอํานวยการหรือส่ังการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดไดนั้น 

ผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติดานใด 
(1) การจูงใจ     (2) การเปนผูนํา    
(3) การติดตอส่ือสารที่ดี    (4) มีคุณธรรม    
(5) ถูกทุกขอ 
ตอบ  5 การชักนํา (Leading)  เปนการนําและการจูงใจ ผูใตบังคับบัญชา  การส่ังการ

การเลือกชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถือวาเปนหนาท่ี
ทางการบริหารท่ีเกี่ยวกับการอํานวยการที่มีประสิทธิภาพ 

 
6. Staff assistant ไดแก ผูทําหนาที่ในตําแหนงใด  

(1) ผูชวยผูจัดการใหญ    (2) รองผูจัดการใหญ 
(3) หัวหนาฝาย     (4) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ  
(5) ไมมีขอใดถูกตอง 
ตอบ  1 Staff Assistant  หมายถึง ผูทําหนาที่ในตําแหนงผูชวยประเภทตางๆ เชน 

ผูชวยผูบริหารสูงสุด ผูชวยผูจัดการใหญ ผูชวยฝายธุรการ 
 

7. ในการควบคุมผลการปฏิบัติงานนั้น เครื่องมือที่เรียกวา Break – even – point หมายถึงอะไร 
(1) จุดท่ีทําใหเกิดกําไร    (2) จุดท่ีทําใหเกิดการขาดทุน  
(3) จุดท่ีปริมาณการขายต่ํากวาคาใชจาย (4) จุดท่ีไมมีกําไรและขาดทุน  
(5) ผิดทุกขอ 
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ตอบ  4 จุดคุมทุน (Break – even Point) หมายถึง จุดท่ีไมมีกําไรหรือขาดทุน คือ                
จุดรายได = รายจาย 

 
8. งบประมาณ (Budget) คือ   

(1)  แผนการอยางหนึ่งข้ึนแสดงการคาดหมายผลที่จะไดไวลวงหนาออกมาในรูปทางตัวเลข 
(2) แผนการรับและแผนการจายงาน     
(3) เครื่องมือในการควบคุมของผูบริหาร 
(4) เกณฑกําหนดอํานาจหนาที่ของหัวหนาฝายตางๆ ที่จะใชจายโดยไมตองขออนุมัติ
จากผูบังคับบัญชา 
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5 งบประมาณ คือ แผนงานอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการคาดหมายไวลวงหนา 

โดยออกมาในรูปของตัวเลข หรือเปนแผนรับแผนการจายเงิน และยังอาจใช
เปนเกณฑกําหนดอํานาจของหัวหนาฝายตางๆ ในการจายตามงบประมาณ 
โดยไมตองขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือในการควบคุม
ของฝายบริหารดวย 

 
9. องคการธุรกิจจะตองพยายามสรางสรรแกกอใหเกิดคุณคาและประโยชนตางๆ แก 

Stockholder ที่ธุรกิจดําเนินการเกี่ยวของอยู คําวา Stockholder นี้หมายถึง   
(1) ผูถือหุน หรือเจาของกิจการ  
(2) ชุมชนที่ธุรกิจตั้งอยูรวมทั้งหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ    
(3) ผูสงวัตถุดิบ    
(4) ผูบริหาร, พนักงาน, ลูกคา       
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5 Stakeholder หมายถึง ผูที่ไดรับผลประโยชนจากองคการ ซึ่งเปนสิ่งแวดลอม

ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ และนโยบายขององคการ ไดแก ลูกคา 
พนักงาน ผูบริหาร ผูถือหุน ชุมชน รัฐบาล ผูสงสินคา ฯลฯ 

10. ในการบริหารงานตองคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง     
(1) การพิจารณาถึงผลสําเร็จที่ธุรกิจสามารถกระทําไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไว 
(2) การพิจารณาถึงทุนที่ลงไป และผลลัพธที่ไดวามีความคุมคามากนอยเพียงใด 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. 2549 

 
ตามที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 แกไข

เพิ่มเติมความในขอ 18 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหมีวิธีจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น 

โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 และวันที่ 
27 ธันวาคม 2548 เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
สามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชได 

โดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณ
ของแผนดินบังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบตอ
ผลสําเร็จของงานเปนประโยชนแกทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2549 จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวย
วิธีการซื้อหรือการจางแตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การ
ซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษท่ีสามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดยกําหนดให
ผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเอง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ 
สถานที่ที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 
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“ราคาสูงสุด” หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคาสูงสุดท่ี
ทางราชการจะพึงรับไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด 

ขอ 4 การใชบังคับใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหาร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว 
ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได 

การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ 

ขอ 5 ความสัมพันธกับระเบียบอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงาน
นั้นๆ ควบคูไปดวยเวนแตคณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนด
หรือวินิจฉัยเปนประการอื่น 

ขอ 6 คณะกรรมการ 
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เรียกโดยยอวา “กว

พ.อ.” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหาร
โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคาร
ไทย เปนกรรมการ และอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ 

อธิบ ดีกรมบัญชีกลางอาจมอบหมายใหข าราชการในกรมบัญชีกลางเปน
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

บทบัญญัติขอใดเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใหมีการมอบอํานาจได
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ขอ 7 อํานาจหนาที่คณะกรรมการ 
กวพ.อ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
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ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
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 รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของ
รัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ
หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
5.การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นใหอยูในอํานาจของหนวยงานใดในการ
พิจารณาดําเนินการ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 
        การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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กวพ.อ. มชีือ่เต็มวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
7.กว.พอ. ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อัยการสูงสุด 
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 

กวพ.อ. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ  
(ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 6) 

 
8.ผูใดมิใชคณะกรรมการใน กวพ.อ. 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการว าดวยพัส ดุดวยวิธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส   ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทน
สํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเขาสู
ระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาผูแทนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนกรรมการ  (ระเบียบฯ วาดวย
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
9.ในคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสนั้น มีผูใดเปนเลขานุการ 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
6.ในการจัดระเบียบบรหิารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3)   ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือ 

ไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมฐีานะเปนหนวยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 2) 
 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 

การบริหารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 
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(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  
 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรม
ใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวนราชการซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  
 
10.ขอใดมิใชการจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3)   กรม  

(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2545)  

 
11. ในการแตงตั้งอธบิดีนั้น ใหผูใดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


