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ประวัติความเป็นมา 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
มนุษย์รู้จักรักษาตัวมาแต่ดึกดําบรรพ์ โดยสัญชาติญาณแห่งการธํารงไว้ซ่ึงความอยู่รอดของ

ตนเองได้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ต้ังแต่เกิดมีมนุษย์มาในโลกน้ี การสาธารณสุขในยุคด้ังเดิมนี้ก็มีอยู่บ้าง 
แต่ส่วนมากจะเน้นด้านการแพทย์ ในยุคนี้คนเช่ือว่าโรคเกิดจากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ การที่
มนุษย์จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็โดยการเซ่นไหว้ การบูชายันต์ เป็นต้นบุคคลสําคัญที่เริ่มงาน
ทางด้านสาธารณสุข คือ พระพุทธเจ้า และหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นหมอสมุนไพร พระพุทธเจ้าทรง
เป็นนักการสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยม เพราะท่านได้ทรงบัญญัติให้พระต้องด่ืมน้ําจากเครื่องกรองน้ํา และ
ห้ามพระสาวกของพระองค์ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ลงในแม่น้ําลําคลองจากศิลาจารึกของอาณาจักร
ขอม ซ่ึงจารึกไว้ว่าประมาณ พ.ศ. 1725 - 1729 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตาม
ความเช่ือในพระพุทธศาสนา โดยสร้างสถานพยาบาล เรียกว่า อโรคยาศาลาข้ึน 102 แห่ง ในบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และบริเวณใกล้เคียง 

สมัยสุโขทัย 
การแพทย์ในสมัยสุโขทัย มีการค้นพบหินบดยาสมัยทวาราวดี ซ่ึงเป็นยุคก่อนสมัยสุโขทัย และ

ได้พบศิลาจารึกของพ่อชุนรามคําแหงบันทึกว่า ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้บนเขาหลวง หรือ
เขาสรรพยาซ่ึงปัจจุบันอยู่ในเขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยสําหรับให้ราษฎรได้เก็บสมุนไพร ไปใช้
รักษาโรคในยามเจ็บป่วย 

ศิลาจารึกกล่าวว่า ความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารว่า "ป่าพร้าวก็หลายในเมือง ป่าลาวก็
หลายในเมือง หมากม่วง ก็หลายในเมือง หมากขามก็หลายในเมือง" ในด้านอาหาร ศิลาจารึกว่า "ใน
น้ํามีปลา ในนามีข้าว" แสดงถึงความสมบูรณ์ด้านอาหารโปรตีนและอาหารแป้งด้วย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
จากบันทึกประวัติศาสตร์ว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายข้ึนในเมืองอู่ทองอันเป็นเมืองหลวงเดิม

จนประชาชน ต้องอพยพมาต้ังเมืองใหม่ คือ กรุงศรีอยุธยาเพียงระยะเวลา 7-8 ปี ต้ังแต่พุทธศักราช 
1893 ถึง 1900 ได้เกิดมีอหิวาตกโรคขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงศรีอยุธยา จนถึงปีพุทธศักราช 2077 
ปรากฎตามพงศาวดารว่า กรุงศรีอยุธยาได้มีไข้ทรพิษระบาดเป็นเหตุให้พระบรมราชาท่ี 4 แห่งกรุงศรี
อยุธยาประชวรและสวรรคต ซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดข้ึนในสมัยนั้น ถ้าเป็นโรคติดต่ออันตรายเกิดข้ึนแต่
ละครั้งจะทําลายชีวิตผู้คนครั้งละมากมาย เพราะขณะน้ันยังไม่มีผู้ใดเข้าใจความเป็นจริงว่าสาเหตุของ
โรคเกิดข้ึนอย่างไร และไม่มีวิธีกําจัดโรคน้ัน ๆ ได้อย่างแน่นอน แพทย์ก็มีไม่พอแก่พลเมือง สาเหตุของ  
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วิสัยทัศน์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และ

วิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพ่ือคนไทยสุขภาพดี 
 
พันธกิจ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงาธารณสขุ พ.ศ. 2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 
2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 
(2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2556 
ข้อ 2 ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวงโดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทาง
พระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพ้ืนที่ สถานการณ์ของประเทศ และขับเคล่ือนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่างองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ ฉุกเฉิน วิกฤติการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 
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แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 
2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (5) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 (6) ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข (7) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (8) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพ่ือวางฐานรากของระบบ
สุขภาพในระยะ 5 ปี ให้เข้มแข็งเพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย  

วิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

พันธกิจ : เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง 
รองรับกับบริบทของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

เป้าประสงค์ :  
1. ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การ

เจ็บป่วยและตายจากโรคท่ีปูองกันได้ลดลง  
2. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร  
3. เพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

ได้อย่างสะดวก เหมาะสม  
4. มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีดูแลประชาชน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  
5. มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ : ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้าในระบบบริการสุขภาพ  
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สรุประเบยีบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2548 

 
 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่การจัดทํา
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ

ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือใน
ต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
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4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าท่ีทําข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
 หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
 
 หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
 
 หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกํากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วน
ราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ 
ได้แก่ 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
2. การส่งสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
5. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
6. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเป็นคําส่ัง ให้ใช้หนังสือ

ประทับตรา 
 
หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ  
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แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป 
 
1. ตามความหมายของผู้จัดการ (Manager) นั้นหมายถึง    

(1) ผู้บริหารธุรกิจ หรือผู้มีตําแหน่ง 
(2) ผู้มีบทบาทในการผสมผสานและประสานงานของหน่วยต่างๆ ในองค์การธุรกิจ 
(3) ผู้สร้างบรรยากาศในการทํางานและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(4) ผู้รับผิดชอบในทุกเรื่องท่ีธุรกิจดําเนินการ     
(5) ถูกทั้งหมด 
ตอบ  5 ผู้จัดการหรือผู้บริหาร (Manager) คือ สมาชิกในองค์การ ซ่ึงทําหน้าที่รวบรวม

ประสานงานของสมาชิกคนอื่นๆ ในองค์การมีชื่อเรียกต่างๆ กันได้แก่ ผู้ควบคุมงาน 
หัวหน้าฝ่าย คณบดี ผู้จัดการสาขา รองประธาน ฯลฯ 

 
2. ผู้จัดการระดับล่าง (first – line manager) นั้นได้แก่ 

(1) ผู้วางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ  (2) ผู้จัดการแผนก    
(3) ผู้จัดการฝ่าย     (4) หัวหน้างาน    
(5) รองประธานกรรมการ 
ตอบ  4 ผู้บริหารระดับล่าง (First – Line Manager) เป็นการบริหารงานในระดับใกล้ชิดกับ

เนื้องาน เช่น ผู้ควบคุมงาน (Supervisor) หรือ หัวหน้าคนงาน (Forman) 
 

3. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง   
(1) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และได้รับผลสําเร็จอย่างคุ้มค่า 
(2) การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และได้รับผลลัทธ์ที่สูงที่สุด 
(3) การเข้าถึงความสําเร็จที่ต้องการได้ตามเป้าประสงค์ 
(4) การเข้าถึงความสําเร็จโดยใช้การทรัพยากรอย่างสูงสุด   
(5) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์แก่องค์การ 
ตอบ  3 ประสิทธิผล คือ การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายท่ีต้องการ คือ การมองต้ังแต่

ต้นทางถึงปลายทาง 
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4. การจัดการเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวกับ 
(1) การประสานงานและการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(2) การบริหารงานอย่างราบรื่นโดยเกิดประโยชน์สูงสุด   
(3) การวางแผนและการจัดองค์การ   
(4) การควบคุมดูแล และการส่ังการ     
(5) การใช้คนอย่างถูกต้องกับตําแหน่งงาน 
ตอบ  1 การจัดการเป็นกระบวนการเกี่ยวกับ การประสานและการรวบรวมกิจกรรม ในการ

ทํางานเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลโดยอาศัยคน 
 

5. หน้าที่ทางการบริหารท่ีเกี่ยวกับการอํานวยการหรือส่ังการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น ผู้บริหาร
จะต้องมีคุณสมบัติด้านใด 
(1) การจูงใจ     (2) การเป็นผู้นํา    
(3) การติดต่อส่ือสารท่ีดี    (4) มีคุณธรรม    
(5) ถูกทุกข้อ 
ตอบ  5 การชักนํา (Leading)  เป็นการนําและการจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา  การส่ังการการ

เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถือว่าเป็นหน้าที่ทางการบริหารท่ี
เกี่ยวกับการอํานวยการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
6. Staff assistant ได้แก่ ผู้ทําหน้าท่ีในตําแหน่งใด  

(1) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่    (2) รองผู้จัดการใหญ่ 
(3) หัวหน้าฝ่าย     (4) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ  
(5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ  1 Staff Assistant  หมายถึง ผู้ทําหน้าที่ในตําแหน่งผู้ช่วยประเภทต่างๆ เช่น ผู้ช่วย

ผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ 
 

7. ในการควบคุมผลการปฏิบัติงานนั้น เครื่องมือที่เรียกว่า Break – even – point หมายถึงอะไร 
(1) จุดท่ีทําให้เกิดกําไร    (2) จุดที่ทําให้เกิดการขาดทุน  
(3) จุดท่ีปริมาณการขายตํ่ากว่าค่าใช้จ่าย (4) จุดที่ไม่มีกําไรและขาดทุน  



หน้า   ๑๑ 
 

 

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข................... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักจัดการงานท่ัวไป ........ 

แนวข้อสอบ ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็น
ฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2551     ข. พ.ศ. 2552 
 ค. พ.ศ. 2553     ง. พ.ศ. 2554 
 
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่เมื่อใด 

ก. ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ง. 30 วันหลังจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
3. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ
การปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่วา่จะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 
หมายความถึง 
 ก. เงินทดรองจ่าย    ข. เงินสํารอง 
 ค. เงินยืม     ง. เงินสํารองจ่าย 
 

4. กําป่ันหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซ่ึงใช้สําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  หมายความถึง 
 ก. ตู้นิรภัย     ข. หีบเหล็ก 
 ค. ตู้เก็บของ     ง. ตู้เหล็ก 
 

5. เงินทั้งปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายความถึงเงินในข้อใด 
 ก. เงินรายได้แผ่นดิน    ข. เงินเบิกเกินส่งคืน 
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 ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน   ง. เงินนอกงบประมาณ 
 
6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซ่ึงปฏิบัติงานโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่าน
ช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด 

ก. GFMIT      ข. GFMIS 
ค. GFMMT      ง. GFMNT 
  

7. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลักของผู้ขาย 
ก. เลขที่สัญญา     ข. เลขประจําตัวประชาชน  
ค. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี    ง. ไม่มีข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลัก 

 
8. ผู้รักษาการในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
คือผู้ใด 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ข. กรมบัญชีกลาง 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. นายกรัฐมนตรี 
 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสด 
 ก. เงินทดรองราชการ    ข. เบ้ียหวัด 
 ค. การจ่ายเงินที่มีวงเงินตํ่ากว่าห้าพันบาท ง. ถูกทุกข้อ 
 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 

ก. ตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิดคําว่า “บาท”  
ข. ขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร   
ค. ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ”   
ง. ถูกทุกข้อ 

 



หน้า   ๑๓ 
 

 

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข................... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักจัดการงานท่ัวไป ........ 

 


