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ประวัติความเป็นมา 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
มนุษย์รู้จักรักษาตัวมาแต่ดึกดําบรรพ์ โดยสัญชาติญาณแห่งการธํารงไว้ซ่ึงความอยู่รอดของ

ตนเองได้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ต้ังแต่เกิดมีมนุษย์มาในโลกน้ี การสาธารณสุขในยุคด้ังเดิมนี้ก็มีอยู่
บ้าง แต่ส่วนมากจะเน้นด้านการแพทย์ ในยุคนี้คนเช่ือว่าโรคเกิดจากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ 
การที่มนุษย์จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็โดยการเซ่นไหว้ การบูชายันต์ เป็นต้นบุคคลสําคัญที่เริ่ม
งานทางด้านสาธารณสุข คือ พระพุทธเจ้า และหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นหมอสมุนไพร 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักการสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยม เพราะท่านได้ทรงบัญญัติให้พระต้องด่ืมน้ํา
จากเครื่องกรองนํ้า และห้ามพระสาวกของพระองค์ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ลงในแม่น้ําลําคลองจาก
ศิลาจารึกของอาณาจักรขอม ซ่ึงจารึกไว้ว่าประมาณ พ.ศ. 1725 - 1729 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตามความเช่ือในพระพุทธศาสนา โดยสร้างสถานพยาบาล เรียกว่า อโรค
ยาศาลาข้ึน 102 แห่ง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และบริเวณใกล้เคียง 

สมัยสุโขทัย 
การแพทย์ในสมัยสุโขทัย มีการค้นพบหินบดยาสมัยทวาราวดี ซ่ึงเป็นยุคก่อนสมัยสุโขทัย 

และได้พบศิลาจารึกของพ่อชุนรามคําแหงบันทึกว่า ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้บนเขา
หลวง หรือเขาสรรพยาซ่ึงปัจจุบันอยู่ในเขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยสําหรับให้ราษฎรได้เก็บ
สมุนไพร ไปใช้รักษาโรคในยามเจ็บป่วย 

ศิลาจารึกกล่าวว่า ความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารว่า "ป่าพร้าวก็หลายในเมือง ป่า
ลาวก็หลายในเมือง หมากม่วง ก็หลายในเมือง หมากขามก็หลายในเมือง" ในด้านอาหาร ศิลาจารึก
ว่า "ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว" แสดงถึงความสมบูรณ์ด้านอาหารโปรตีนและอาหารแป้งด้วย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
จากบันทึกประวัติศาสตร์ว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายข้ึนในเมืองอู่ทองอันเป็นเมืองหลวง

เดิมจนประชาชน ต้องอพยพมาต้ังเมืองใหม่ คือ กรุงศรีอยุธยาเพียงระยะเวลา 7-8 ปี ต้ังแต่
พุทธศักราช 1893 ถึง 1900 ได้เกิดมีอหิวาตกโรคขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงศรีอยุธยา จนถึงปี
พุทธศักราช 2077 ปรากฎตามพงศาวดารว่า กรุงศรีอยุธยาได้มีไข้ทรพิษระบาดเป็นเหตุให้พระ
บรมราชาท่ี 4 แห่งกรุงศรีอยุธยาประชวรและสวรรคต ซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดข้ึนในสมัยนั้น ถ้าเป็น
โรคติดต่ออันตรายเกิดข้ึนแต่ละคร้ังจะทําลายชีวิตผู้คนครั้งละมากมาย เพราะขณะน้ันยังไม่มีผู้ใด
เข้าใจความเป็นจริงว่าสาเหตุของโรคเกิดข้ึนอย่างไร และไม่มีวิธีกําจัดโรคน้ัน ๆ ได้อย่างแน่นอน  
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วิสัยทัศน์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และ

วิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพ่ือคนไทยสุขภาพ
ดี 
 
พันธกิจ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงาธารณสขุ พ.ศ. 2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.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 ตลอดจนจัดสรร
ทรัพยากรและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทาง
พระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพ้ืนที่ สถานการณ์ของประเทศ และขับเคล่ือน
นโยบายตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
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ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 

  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการท่ีมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  และสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่  โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็น
ธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้นการท่ีจะปฎิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ จึง
ข้ึนอยู่กับการปฎิบัติหน้าท่ี กระทําในส่ิงที่ถูกต้อง  เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ต้ังดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักใน
การกําหนดทิศทางกํากับดูแล สนับสนุนและจัดบริการสาธารณสุขอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประชาชน
สุขภาพดี” 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทําจรรยาข้าราชการจากกรอบมาตรฐาน
จริยธรรม  โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ซ่ึงมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี สํานึกในหน้าที่  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็น
ที่ต้ัง เป็นข้าราชการที่ดี  มีเกียรติ ศักด์ิศรี สร้างความเล่ือมใส ศรัทธา  ความเชื่อถือ และยกย่อง
จากประชาชน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

1.1 ไม่ใช้ตําแหนง่หน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน 
1.2 ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน 
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทําไปแล้ว 
1.4 ปฎิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เสียสละ และอุทิศเวลา ให้แก่ทางราชการจน

งานสําเร็จถูกต้องตามาตรฐานของงาน 
1.5 ปฎิบัติหน้าท่ีโดยต้ังอยู่ในความไม่ประมาท 
1.6 รักษาและปฎิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
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1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดํารงตน รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ 
ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง 
2.1 ปฎิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ   กฎหมายและกรอบนโยบาย 
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อํานาจในทางที่ไม่ถูกต้องในการปฎิบัติงาน 

ตลอดจนการดํารงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 
2.5 มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของ

ตนเอง  
ข้อ 3 ปฎิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
3.1 ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ  เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ ด้วย

ความเสมอภาค เป็นธรรม  รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คํานึงถึง  ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา  สังคม 
หรือลัทธิทางการเมือง 

3.2 ไม่กระทําการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  ทันการณ์ และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
ข้อ 4 ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4.1 กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฎิบัติงานของแต่ละข้ันตอน 
4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 

โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล  ข้ันตอน ระยะเวลา  และวิธีการปฎิบัติงานที่ได้กําหนดไว้ตามกรอบ
ของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อ่ืน  หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประทศชาติ 

4.4 เก็บหลักฐานการปฎิบัติงานไว้พร้อมสําหรับการตรวจสอบ 
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5.1 ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  ใส่ใจ  ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวธิีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
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ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

    
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินส่งคลัง ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กําหนดระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551” 

ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  3  ให้ยกเลิก 
(1)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 
(2)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 
(3)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 
(4)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 
(5)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 
(6)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538 
(7)  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
(8)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 
(9)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2531 
(10)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2543 
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้ง

กับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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ข้อ  4  ในระเบียบน้ี 
“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความถึง ส่วนราชการ หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน 

รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หน่วยงานขององค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
และเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจําจังหวัดด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายอําเภอในท้องที่ซ่ึงมีสํานักงานคลังจังหวัด 

ณ อําเภอ ต้ังอยู่ด้วย 
“สํานักงานคลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอด้วย 
“คลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง คลังจังหวัด (อําเภอ) ด้วย 
“คลัง” หมายความว่า บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“กองคลัง” ให้หมายความรวมถึง ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานผู้เบิกอ่ืนใด ซ่ึงปฏิบัติงานใน

ลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 
“ผู้อํานวยการกองคลัง” ให้หมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนใด

ซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 
“เจ้าหน้าท่ีการเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน ซ่ึง

ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับ
จ่ายเงินของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคด้วย 

“สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคด้วย 

“งบรายจ่าย” หมายความว่า งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานท่ีแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือ

เจ้าหน้ีตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงยืมเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 
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“ตู้นิรภัย” หมายความว่า กําป่ันหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซ่ึงใช้สําหรับเก็บรักษา
เงินของทางราชการ 

“เงินรายได้แผ่นดิน” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นนําไปใช้จ่ายหรือหักไว้
เพ่ือการใด ๆ 

“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไป
แล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังก่อนส้ิน
ปีงบประมาณหรือก่อนส้ินระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี 

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายท่ีส่วนราชการเบิกจาก
คลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังภายหลัง
ส้ินปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่าย
ปีเก่าส่งคืน 

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซ่ึงปฏิบัติโดยผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับ
เงิน เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร 
เลขที่สัญญา เง่ือนไขการชําระเงิน หรือข้อมูลอ่ืนใดที่จําเป็นแล้วแต่กรณี เพ่ือใช้สําหรับการรับเงิน
ขอเบิกจากคลัง 

ข้อ  5  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบน้ี 
หมวด 1 ความท่ัวไป 

ข้อ  6  บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง การ
รับ - จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 



หน้า  11 
 

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการเงินและบัญชี  ........ 

แนวข้อสอบ ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 
5. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายความถึงเงินในข้อใด 
 ก. เงินรายได้แผ่นดิน    ข. เงินเบิกเกินส่งคืน 
 ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน   ง. เงินนอกงบประมาณ 
 
6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซ่ึงปฏิบัติงานโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ
ผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 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 
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10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 
ก. ตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิดคําว่า “บาท”  
ข. ขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร   
ค. ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ”   
ง. ถูกทุกข้อ 

11. ส้ินปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้
ผู้ใดทราบ 

ก. ผู้อํานวยการกองคลัง   ข. หัวหน้าส่วนราชการ 
ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 
12.ส้ินปีงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานต้องรายงานให้ผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วน
ราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบไม่เกินเมื่อใด 

ก. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
ข. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคมของปีงบประมาณถัดไป 
ค. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป 
ง. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 มกราคมของปีงบประมาณถัดไป 

 
13. ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยกี่สํารับ กี่ดอก 
 ก. อย่างน้อยสองสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าสองดอก 
 ข. อย่างน้อยสามสํารบั แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าสามดอก 
 ค. อย่างน้อยส่ีสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าส่ีดอก 
 ง. อย่างน้อยห้าสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าห้าดอก 
 
14. กุญแจตู้นิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไว้ที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไว้ที่ใดสําหรับส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

ข. ห้องเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง 
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แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
24. ในการรบับุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. ความสามารถของบุคคล   ข. ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
 ค. ประโยชน์ของทางราชการ   ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปน็ธรรม และประโยชน์ของทางราชการ  
(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 

 
25.ในการบรหิารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นต้องคํานึงถึงส่ิงใดเป็นหลัก 
 ก. ผลสัมฤทธิ์ของงาน    ข. ประสิทธิภาพขององค์กร 
 ค. ลักษณะงาน     ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิและประสทิธิภาพขององค์กรและ 
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 42) 
 
26.ข้อใดมิใชส่่วนท่ีนํามาพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อ่ืนแก่
ส่วนราชการ 
 ก. ผลงาน     ข. ศักยภาพ 
 ค. ความประพฤติ    ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 
 ตอบ ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 

การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ 
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความ
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คิดเห็น ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ้(พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 
 
27.ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 
 ก. 2 ประเภท, บริหาร และอํานวยการ 
 ข. 3 ประเภท, บริหาร อํานวยการและวิชาการ 
 ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการและท่ัวไป 
 ง. 5 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทัว่ไป และพิเศษ 
 ตอบ ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วชิาการและท่ัวไป 

ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ บริหาร อํานวยการ วชิาการ
และท่ัวไป  (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 
 
28.ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง กรม เป็นตําแหน่ง
ประเภทใดในตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญ 
 ก. ประเภทบริหาร    ข. ประเภทอํานวยการ 
 ค. ประเภทวชิาการ    ง. ประเภทท่ัวไป 
 ตอบ ก. ประเภทบริหาร 

ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวง กรม และตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร (พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 

 
29.ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีตํ่ากว่าระดับกรม เป็นตําแหน่งประเภทใดในตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 
 ก. ประเภทบริหาร    ข. ประเภทอํานวยการ 
 ค. ประเภทวชิาการ    ง. ประเภทท่ัวไป 
 ตอบ ข. ประเภทอํานวยการ 
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