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ประวัตคิวามเปนมา 
 
แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพไดมีมาตั้งแตยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มมี อาชีพหัต

กรรมมากขึ้นนอกเหนือไปจากอาชีพ กสิกรรมการ อาชีวศึกษา เริ่มอยางเปนระบบเมื่อไดรับ
การบรรจุในโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เปนการศึกษาพิเศษซ่ึงหมายถึง การเรียนวิชา 
เฉพาะ เพื่อใหเกิด ความชํานาญ โดยในป พ.ศ.2452 การจัดการศึกษา ไดแบงออกเปน 2 
ประเภทคือ โรงเรียน สามัญศึกษา สอนวิชา สามัญ และโรงเรียน วิสามัญศึกษาสอนวิชาเพื่อ
ออกไปประกอบอาชีพ เชน แพทย ผดุงครรภ ภาษาอังกฤษ พาณิชยการ ครู เปนตน ในป 
พ.ศ.2453 ไดจัดตั้ง โรงเรียนอาชีวศึกษาแหงแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒา
ราม และวัดราชบูรณะ ป พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียนเพาะชาง และป พ.ศ.2460 จัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม  

แผนการศึกษาแหงชาติ ไดมีผลตอการกําหนดการศึกษาอาชีพใหชัดเจนย่ิงข้ึน โดย
ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2475 ไดกําหนดวาวิสามัญศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาชีพ
ซึ่งจัดใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ เชน กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเปนพื้น
ฐานความรูสําหรับประกอบการเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมตางๆ และในแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2479 ได ปรากฏคําวา "อาชีวศึกษา" เปนครั้งแรกในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย โดยแบงออกเปน 3 ชั้น คือ อาชีวศึกษา ชั้นตน กลาง และสูง รับนักเรียนจาก
โรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยค 

ป พ.ศ.2481 พระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ ในปจจุบัน) ใหจัดตั้งกรมใหมข้ึน 2 กรม คือ  

1. กรมสามัญศึกษา มีหนาที่จัดการศึกษาสายสามัญ 
2. กรมวิชาการ มีหนาที่จัดการศึกษาสายอาชีพ 

โดยแบงออกเปน 4 กอง :  
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองตํารา 
3. กองสอบไล 
4. กองอาชีวศึกษา 
ซึ่งกองอาชีวศึกษามีหนาที่เกี่ยวกับการจัดโรงเรียนอาชีวศึกษา  
ป พ.ศ.2484 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 

ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการไดเปล่ียนชื่อเปน กระทรวงศึกษา  
ธิการและตั้งกรมอาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมวิชาการ สวนกองวิชาการเปนกอง ๆ หนึ่งในกรม
อาชีวศึกษา ดังนั้น กรมอาชีวศึกษา จึงไดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2484 

การแบงสวนราชการออกเปน 3 กอง คือ 1.สํานักงานเลขานุการกรม 2.กองโรงเรียน 
ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 3. กองวิชาการ ทําหนาที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไล และการออกประกาศนียบัตร ชวงระหวางมหา
สงครามเอเซียบูรพา การอาชีวศึกษาไดรับผลกระทบจากภัยสงคราม กอใหเกิดการขาด
แคลนอุปกรณ การสอน นักเรียนตองหลบภัย จํานวนครูและนักเรียนนอยลง จนกระทั่งภาวะ
สงครามสงบลง รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน โดยในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2494 การอาชีวศึกษาไดถูกแบงออกเปน 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา ตอน
ปลาย และมธัยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแตละระดับกําหนดเวลา เรียนไมเกิน 3 ป  

ป พ.ศ. 2495 ไดมีพระราชกฤษฏีการจัดวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา แบง
สวนราชการออกเปน 7 กอง คือ  

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองโรงเรียนการชาง 
3. กองโรงเรียนพาณิชยและอุสาหกรรม 
4. กองโรงเรียนเกษตรกรรม  
5. กองวิทยาลัยเทคนิค  
6. กองสงเสริมอาชีพ และ  
7. กองออกแบบและกอสราง  
นอกจากนี้ ในป พ.ศ.ดังกลาวไดริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แหงทั่วประเทศ 

คือ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (2495) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต - สงขลา (2497) 
วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (2499) และวิทยาลัยเทคนิค
ภาคเหนือ- เชียงใหม(2500) 

ป พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาไดถูกพัฒนาขึ้นเปนลําดับ โดยโรงเรียนที่เปดสอนใน
ระดับมัธยมอาชีวศึกษา ตอนปลาย หลายแหง ไดรับอนุมัติใหเปดสอนในระดับอาชีวศึกษา
ชั้นสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแหง ไดจัดตั้งข้ึน เพื่อรับนักเรียน ที่
จบมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญเขาศึกษาตอ  
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วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

วิสัยทัศน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อ

เปนพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ
ภูมิภาค 

ภารกิจ 
จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและ

ความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
พันธกิจ 
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และ

เทคโนโลยีของประเทศ 
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนา

ในวิชาชีพ 
อํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุก

ระดับ 
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
5. สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกําหนด

หลักเกณฑและรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ 
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6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

ดําเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปงบประมาณ 2558 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
2 .เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ 

1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสรางและกระจายโอกาส 
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและตางประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย 

 
ขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

• "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจํา 
•  นําภาพลักษณที่ดี                     ใชเทคโนโลยีบริหาร 
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การบริหารงานพัสดุ 
 

 ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุ 
   ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารธุรกิจประสบผลสําเร็จ ไดแก 4’m อันประกอบดวย 
คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material) และการบริหาร (Management) 
   ปจจัยดาน Material จึงเปนปจจัยที่มนุษยรูจักมาตั้งแตเกิด และพยายามท่ีจะ
คิดคนวิธีการท่ีจะหาพัสดุมาใชตามปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ีที่ตองการไดอยาง
เหมาะสม 
   การบริหารงานพัสดุเปนเรื่องสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจ การบริหารงาน
พัสดุจึงมีบทบาทในองคการธุรกิจเปนอันมาก เนื่องจากทรัพยากรอันมีจํากัด และธุรกิจตอง
ลงทุนซื้อพัสดุมาใชในธุรกิจของตน จึงตองมีการควบคุมใหมีการใชพัสดุอยางสัมฤทธิ์ผล หรือ
ตองหาวิธีใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
   การบริหารงานพัสดุถือเปนงานหลักของทุกธุรกิจ เพราะจะมีผลตอความอยูรอด
หรือกําไรของธุรกิจเทา ๆ กับหนาที่อื่น เชน การตลาด การบัญชี การผลิต การเงิน เปนตน 
 

 ความหมายของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช
ในการจัดพัสดุตาง ๆ ที่มีอยูในคลังและใชอยูในกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหเกิด
สภาพคลองตัว และลดคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคล่ือนยายพัสดุนี้
มา 
   วิชาการบริหารงานพัสดุเริ่มมาจากทางทหารกอน ซึ่งเรียกวา “การสงกําลัง
บํารุง” (Logistic)อันเปนการจัดกิจกรรมทางดานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑแกหนวยทหารที่
ปฏิบัติ การอยูในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานทางทหารบรรลุเปาหมาย 
 

 ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสดุจะตองดําเนินตามนโยบายขององคการ ฝายบริหารงานพัสดุ
จะตองทําการวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายขององคการธุรกิจ 
   ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ แบงออกไดตามลําดับดังนี้ 

1. การวางแผนหรือการกําหนดโครงการ 
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2. การกําหนดความตองการ 
3. การกําหนดงบประมาณ 
4. การจัดหา 
5. การเก็บรักษา 
6. การแจกจาย 
7. การบํารุงรักษา 
8. การจําหนาย 

 
 กลยุทธการบริหารงานพัสดุ 

   วัตถุประสงคที่สําคัญของการวางแผนงานพัสดุ คือ เพื่อใหมีพัสดุไวใชอยาง
พอเพียง ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนไปโดยประหยัด 
   ธุรกิจโดยทั่วไปยอมมีเปาหมายหลักในการดําเนินการ ซึ่งก็คือ การใหธุรกิจอยู
รอดและมีกําไร การท่ีเปาหมายจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นก็ข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน และ
ปจจัยดานหนึ่งก็คือ การบริหารงานพัสดุที่ดี มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุผลผูบริหารงาน
พัสดุจะตองกําหนดกลยุทธการบริหารพัสดุ 
   กลยุทธการบริหารงานพัสดุ มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ คือ 
    1. พยายามซ้ือพัสดุใหไดราคาที่ถูกตอง เพราะการซื้อพัสดุที่มีราคาแพง
จะทําใหตนทุนการผลิตสูง มีผลทําใหสินคาขายไดยากข้ึน และกําไรลดลง 
    2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุคงเหลือสูง หมายถึง มีการใชพัสดุออกไปเร็ว 
พัสดุคงเหลือมีสภาพคลอง ทําใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนเร็ว ในขณะที่คาใชจายในการ
เก็บรักษาพัสดุจะต่ําลงดวย จึงมีผลตอกําไรของธุรกิจโดยตรง 
    3. พยายามใหคาใชจายของการเก็บรักษาต่ํา ถาการเก็บรักษาพัสดุมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหความเสียหายของพัสดุลดลง และคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา แตถา
การรับพัสดุและการเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหมีพัสดุเสียหายได 
    4. ใหการสนับสนุนทางดานพัสดุอยางตอเนื่อง ถาพัสดุขาดแคลนจะทํา
ใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ เชน การผลิตอาจตองหยุดชะงัก ผลิตสินคาได
ทันตามกําหนด และทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ 
    5. พัสดุที่ใชมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ การใชพัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพคงที่ 
คุณภาพ7ดีสม่ําเสมอจะเพิ่มพูน   ประสิทธิภาพในการผลิต ปองกันการหยุดชะงักและสูญเสีย
ไดอยางมาก 



ห น า  | 10 

 

แนวขอสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 

 
8. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
หมายถึง 
 ก. ครู      ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
 ค. ผูบริหารการศึกษา    ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 ตอบ ค. ผูบริหารการศึกษา 

“ผูบริหารการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
9. บุคคลซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 
ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา หมายถึง 
 ก. ครู      ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
 ค. ผูบริหารการศึกษา    ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 ตอบ ง. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน”  หมายความวา บุคคลซึ่งทําหนาที่สนับสนุน
การศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนด
ตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 
 
10. ขอใดเปนวัตถุประสงคของ คุรุสภา 

ก. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต  
ข. กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ค. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
คุรุสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
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(1)  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 

(2)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
(3)  ประสาน สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  

 
11.สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่กํากับดูแล สนับสนุน สงเสริมใหบริการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน หมายถึง 
 ก. หนวยงานการศึกษา   ข. สถานศึกษา 
 ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข.   ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 ตอบ ก. หนวยงานการศึกษา 

“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาท่ี
กํากับดูแล สนับสนุน สงเสริมใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
 
12. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา
หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนท่ีมีอํานาจหนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษา หมายถึง 
 ก. หนวยงานการศึกษา   ข. สถานศึกษา 
 ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข.   ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 ตอบ ข. สถานศึกษา 

“สถานศึกษา”  หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ 
หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 
13. มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เปนอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานใด 
 ก. สนง.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล    
 ข. คุรุสภา 
 ค. กระทรวงศึกษาธิการ    

ง. สํานักบริหารงาน 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
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 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี
แนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกดิประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. คณะกรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนหมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    

ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
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 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  
ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเปาหมาย
เพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
สวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตองถือเอาผูใดเปนศูนยกลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ข. ประชาชน 
ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือ
วาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตองดําเนินการอยางไรกอน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แกไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทา
ผลกระทบนั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
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13. เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอผูใดเพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. สํานักงาน ก.พ. 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐสภา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
14. หมวด 3 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ตอบ ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 

 
15.หนวยงานใดรวมกันจัดทําใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัตภิารกิจของรฐัที่สวน
ราชการดําเนินการอยู 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ข. สํานกังบประมาณ 
 ค. สํานักงาน ก.พ.ร. 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานัก
งบประมาณรวมกันจัดทําใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวน
ราชการดําเนินการอยูเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวา
ภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้ง
งบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. 2555 

 
4. ใหหนวยงานรายงานจํานวนวันลาของขาราชการในหนวยงานใหตนสังกัดทราบอยางนอย
ปละกี่ครั้ง 
 ก. หนึ่งครั้ง     ข. สองครั้ง 
 ค. สามครั้ง     ง. ส่ีครั้ง 

ตอบ ก. หนึ่งคร้ัง 
ขาราชการผูใดไดรับคําส่ังใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของทางราชการหาก

ประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือ
เขารับการเตรียมพลในระหวางเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตน
สังกัดของผูนั้นทราบอยางนอยปละครั้ง 
 
5.การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ใหผูวาราชการจังหวัด มี
อํานาจอนุญาตใหขาราชการ ไปประเทศนั้นไดครั้งหนึ่งไมเกินกี่วัน 

ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 
ตอบ  ค. 7 วัน 

 
6.การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ใหนายอําเภอในทองที่ที่มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตใหขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ ไปประเทศนั้นไดครั้งหนึ่งไมเกินกี่วัน 

ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 
ตอบ ก. 3 วัน 
การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ใหผูวาราชการจังหวัด

และนายอําเภอในทองที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตใหขาราชการใน
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ราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ ไปประเทศนั้นไดครั้งหนึ่งไม
เกิน 7 วัน และ 3 วันตามลําดับ 
 
7. การลามีกี่ประเภท 
 ก. 5 ประเภท     ข. 7 ประเภท 
 ค. 9 ประเภท     ง. 11 ประเภท 

ตอบ ง. 11 ประเภท 
 การลาแบงออกเปน 11 ประเภท ดังตอไปนี้ 

 
8. ขอใดไมใชประเภทของการลา 

ก. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
ข. การลากิจสวนตัว 
ค. การลาติดตามคูสมรส 
ง. การลาเพื่อดูแลบุพการี 
ตอบ ง. การลาเพื่อดูแลบุพการี 
การลาแบงออกเปน 11 ประเภท  

 
9.การลาปวยตั้งแตกี่วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองของแพทย 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ค. 30 วัน 
การลาปวยตั้งแต 30 วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือ
เห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยอื่นซึ่งผูมีอํานาจอนุญาต
เห็นชอบแทนก็ได 
 
10. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลา
แลวตองไมเกินกี่วัน 

ก. 30 วัน     ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน     ง. 90 วัน 
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ตอบ ง. 90 วัน 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวัน

ลาแลวตองไมเกิน 90 วัน ขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไป
แลว แตไมไดคลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผู
มีอํานาจอนุญาตอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไป
แลวเปนวันลากิจสวนตัว 
 
11. ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกินกี่วันทําการ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วนั 

ตอบ ข. 15 วัน 
ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตรให

เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา
ภายใน90 วัน นับแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง
ติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ 
 
12.ขาราชการท่ีลาคลอดบุตร หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิลา
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินกี่วันทําการ 

ก. 30 วัน     ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน     ง. 150 วัน 
ตอบ ง. 150 วัน 
ขาราชการท่ีลาคลอดบุตร แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมีสิทธิ

ลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ 
 
13.ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปงบประมาณหนึ่งไดกี่วัน 
 ก. 3 วันทําการ    ข. 5 วันทําการ 
 ค. 7 วันทําการ    ง. 10 วันทําการ 

ตอบ ง. 10 วันทําการ 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549 

 
3."ราคาสูงสุด" นั้น หมายถึงราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มอียูหรือราคาสูงสุดท่ี 

ราชการจะพงึไดรับตามหลักเกณฑที่ผูใดกําหนด 
 ก. กว.พอ.     ข. กวพ.อ. 
 ค. กพร.     ง. กพ.ร. 
 ตอบ ข. กวพ.อ. 

"ราคาสูงสดุ" หมายความวา ราคากลาง  วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรอืราคาสูงสุดท่ี
ทางราชการจะพึงรบัไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 3) 
 
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 
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        การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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 
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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 
 

 


