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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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แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
 
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 
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สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  

 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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การบริหารราชการในต่างประเทศ 
 “คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหาร

ประจําการในต่างประเทศซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 
สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน
และปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําองค์การระหว่างประเทศ 

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัด
ส่วนราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่าง
ประเทศ 

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึง
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของ
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วน
ราชการ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในลักษณะเดียวกัน 

 ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทน
เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 

หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจและหน้าท่ีดังนี้ 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีมิใช่บุคคลใน

คณะผู้แทนซ่ึงประจําอยู่ในประเทศที่ตนมีอํานาจหน้าที่  
(4) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งต้ังและการ
เล่ือนข้ันเงินเดือน 
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6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางน้ันจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3)   ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือ 
ไม่สังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นหน่วยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม      ง. หน่วยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 
 สํานักนายกรฐัมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 มาตรา 7 วรรค 2) 
 
8.การบริหารราชการส่วนกลางน้ันมีฐานะเป็นอย่างไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกจิ     ง. หน่วยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นติิบุคคล 

การบริหารราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  
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9.อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ข้อใด 
 ก. ราชการประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ข. ราชการทีม่ิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเร่งรัดการปฏบัิติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใด
กรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการส่วนราชการซ่ึงกฎหมายกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึน
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  
 
10.ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

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

(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2545)  

 
11. ในการแต่งต้ังอธิบดีนั้น ให้ผู้ใดนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐมนตรวีา่การกระทรวง 
 ตอบ ข. รฐัมนตรีเจ้าสังกัด 
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การแต่งต้ังอธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคส่ี ให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2545) 
 
12.ผู้มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือข้อใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตรี   ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง และ
ราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 มาตรา 23) 
 
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 
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