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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ กรมบัญชีกลาง 
 
  ใน พ.ศ.2416 (จ.ศ.1235) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวได้ทรงตรา
พระราชบัญญัติ สําหรับหอรัษฎากรพิพัฒน กําหนดให้มีเจ้าพนัก งานบาญชีกลางเพ่ือทําหน้าที่จัด
บัญชีอากรท้ังปวงบรรดาท่ีข้ึนอยู่ในหอรัษฎากร พิพัฒนให้เป็นหลักฐาน จะได้ทราบฐานะการเงิน
ของแผ่นดินได้แน่นอน โดยต้ังอยู่ในหอรัษฎาพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวัง    
        ต่อมาเมื่อวันที่  14  เมษายน  พ.ศ. 2418  (จ.ศ. 1237)  ได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรม
พระคลังมหาสมบัติว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซ่ึงจะเบิกเงินส่งเงิน เหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึนมี
ว่า  การภาษีอากรซ่ึงเป็นเงินข้ึนสําหรับแผ่นดินได้จับจ่ายราชการ  ทนุบํารุงบ้านเมือง  และใช้จ่าย
เป็นเบ้ียหวัดเงินเดือนข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนน้ัน พระคลังมหาสมบัติยังไม่มีอย่างธรรม
เนียมรับธรรมเนียมจ่ายเงินให้เรียบร้อย เงินจึงได้ติดค้างเจ้าภาษีนายอากรเป็นอันมาก  ไม่พอ
จับจ่ายใช้ราชการทนุบํารุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งข้ึนได้ จึงทรงพระราชดําริปรึกษา
พร้อมด้วยท่านเสนาบดีและเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ต้ังเป็นพระราชบัญญัตินี้ข้ึน หลักการของ
พระราชบัญญัตินี้คือ การจัดระเบียบราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้มีอธิบดีเป็นประธาน 
และรองอธิบดีช่วยราชการท่านผู้เป็นอธิบดี มีเจ้าพนักงานใหญ่ 5 นาย คือ ปลัดอธิบดีนาย 1 เจ้า
พนักงานบาญชีกลางนาย 1 เจ้าพนักงานบาญชีรับเงินนาย 1 เจ้าพนักงานบาญชีจ่ายนาย 1    เจ้า
พนักงานเก็บเงินนาย 1 กับให้มีเจ้าพนักงานเป็นรองเจ้าพนักงานใหญ่อีกนายละ 1 คน พร้อมท้ัง
กําหนดอํานาจหน้าท่ีของบรรดาเจ้าพนักงานข้ึนไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากน้ันยังกําหนดให้มีออดิตอเย
เนอราล เป็นเจ้าพนักงานสําหรับตรวจบัญชีและส่ิงของซ่ึงเป็นรายข้ึนในแผ่นดินทุกๆ ราย และจัด
วางระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในกรมพระคลังมหาสมบัติ (กรมพระคลังมหาสมบัติ คือ 
กระทรวงการคลังในปัจจุบัน)  
         อย่างไรก็ดี การดําเนินงานของกรมพระคลังมหาสมบัติที่ต้ังข้ึนใหม่ ยังมีอุปสรรคและยังไม่
เหมาะสม เนื่องจากกิจการบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากข้ึนและกรมพระคลังมหาสมบัติได้ รับการ
ยกฐานะข้ึนเป็นกระทรวงแล้ว ดังนั้น ในปี 2433 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าท่ีราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติข้ึน เมื่อ
วันที่  7  ตุลาคม  ร.ศ.109  (พ.ศ.  2433)  กําหนดให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าที่
สําหรับรับสําหรับจ่ายและรักษาเงินแผ่นดินทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุ ทั้งปวงกับถือบาญชีพระราช 
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กรอบแนวคดิการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ 2560-2563 
แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 จัดทําข้ึน

บนพ้ืนฐานแนวความคิด การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและหลักการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรง
ใช้อํานาจน้ันทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา 4 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและ 
ความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 5 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการน้ันหรือ
วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นี้ 
 
2. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

รัฐบาล (พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา) โดยคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ได้กําหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว ซ่ึง
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“กํากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” หมายถึง 

กรมฯ จะกํากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส มีวินัย คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจะมีการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ภารกิจหลัก (Mission) 

กรมฯ จะดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และภารกิจหลักโดยผ่าน 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังท่ีขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทย(Fiscal Stimulus) ประกอบด้วยงาน 7 ด้าน 

ด้านท่ี 1 ด้านการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ 
ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง 
ด้านท่ี 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ด้านท่ี 4 ด้านกฎหมายการคลัง 
ด้านท่ี 5 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้านท่ี 6 ด้านบัญชีภาครัฐ 
ด้านท่ี 7 ด้านการตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปรับภาวการณ์คลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation) ประกอบด้วย
งาน 6 ด้าน 

ด้านท่ี 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านท่ี 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค 
ด้านท่ี 3 ด้านละเมิดและแพ่ง 
ด้านท่ี 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ 
ด้านท่ี 5 ด้านลูกจ้าง 
ด้านท่ี 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD 
Organization)ประกอบด้วยงาน 2 ด้าน 
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แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 

 
13.การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึง่ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 26) 
 
14.ทบวง มีอํานาจหน้าท่ีตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

ทบวงมีอํานาจหน้าท่ีตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 26 วรรคสอง) 
15.ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และกําหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดคือใคร 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. รัฐมนตรีชว่ยว่าการทบวง   ง. รัฐมนตรวีา่การทบวง 
 ตอบ ง. รัฐมนตรีวา่การทบวง 
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ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 11 ทบวงหน่ึงมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะ 

รัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงและจะให้มี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได้  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 27) 
 
16.การแบ่งส่วนราชการระดับกรมแบ่งได้อย่างไร 
 ก. สํานักงานเลขานุการกรม, กอง 
 ข. สํานักงานเลขานุการ,กรม 
 ค. สํานักงานเลขานุการ, กอง, กรม 
 ง. สํานักงานเลขานุการกอง, กรม 
 ตอบ ก. สํานักงานเลขานุการกรม, กอง 

กรมซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวง  
อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

  (1)   สํานักงานเลขานุการกรม 
(2)   กองหรอืส่วนราชการท่ีมีฐานะเทยีบกอง 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 31) 
 

17.ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น แบ่งได้เป็น 
 ก. กระทรวง, ทบวงและกรม   ข. จังหวัด, อําเภอ 
 ค. จังหวัด, อําเภอ และตําบล   ง. จังหวัด เมอืง และตําบล 
 ตอบ ข. จังหวัด, อําเภอ 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิาค ดังนี้ 
(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

 (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51) 
 
18."ก.ธ.จ." มีชื่อเต็มว่าอย่างไร 
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35.การประชมุ "ก.พ.ร." ต้องมีจํานวนกรรมการเข้ารว่มประชุมจํานวนเท่าใดของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู ่
 ก. ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง    ข. ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม 
 ค. ไม่น้อยกวา่สองในสาม   ง. ไม่น้อยกวา่สามในส่ี 
 ตอบ ก. ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประกอบ  ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ทํางานเต็มเวลาหรือไม่  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 
71/7) 
 
36.ในกรณีทีป่ระธานและรองประธานในที่ประชุมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ใดปฏิบัติหนา้ที่แทน 
 ก. ผู้อาวุโสในท่ีประชุม 
 ข. เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน 
 ค. เล่ือนการประชุม 
 ง. มติในท่ีประชุมว่าจะดําเนินการอยา่งไร 
 ตอบ ข. เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน 

ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/7 วรรคสอง) 
 
37.เมื่อ พรบ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน  นี้ใช้บังคับจะต้องดําเนนิการแต่งต้ัง ก.พ.ร. ให้แล้ว
เสร็จภายในกี่วัน 
 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ข. 30 วัน 
 ให้ดําเนินการแต่งต้ัง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 18) 



หน้า  10 
 

 

กรมบัญชีกลาง  โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักทรัพยากรบุคคล.......... 

38.ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นั้น  ได้มีการแก้ไขในฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 
โดยให้แก้ไขคําว่า "สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี" เป็นคําใด 
 ก. สํานักงานรัฐมนตร ี    ข. สํานักเลขานุการ 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. สํานักงานเลขานุการกรรมการ 
 ตอบ ก. สํานักงานรัฐมนตร ี

ให้แก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร”ี ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นคําว่า “สํานักงานรัฐมนตร”ี ทุกแห่งบังคับ 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17) 

 
39.งบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อ พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2545 ได้ประกาศไว้ให้โอนย้ายเป็นของหน่วยงานใด 
 ก. สํานักงานเลขานกุารรัฐมนตรี 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ค. สํานักงานรัฐมนตร ี
 ง. สํานักนายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคสอง) 

 
40.เมื่อ พรบ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545  มีผลใช้บังคับนั้นจะต้อง
ปรับปรุงกฎหมายใดเมื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 
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