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ความรู้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

 
ประวัติความเป็นมา 

1.ความเป็นมา 
1.1 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนกลยุทธ์ สศช. ประจําปี พ.ศ. 2551 – 2555 จะ

ส้ินสุดลงทําให้ สศช. ต้องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ สศช. เพ่ือนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้กับองค์กร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

1.2 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 16ที่กําหนดหน้าที่ของส่วนราชการให้ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการของตนข้ึนไว้ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจะมีผลผูกพันการได้รับงบประมาณ
ประจําปี นอกจากนี้ในมาตรา 33 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่ามี
ภารกิจใดมีความจําเป็นหรือควรที่จะดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

1.3 สศช. จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2560 ข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการและพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกันเพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy)แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและ 1 ปี รวมทั้ง
แผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตลอดจนการปรับโครงสร้าง ปรับบทบาทภารกิจให้เป็นตาม
ภารกิจพิเศษท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพ่ิมเติม 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจหลักในการกําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา สศช. ได้รับการยอมรับในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความ
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ไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจต่างๆในระดับชาติเสนอมา จึงควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ สศช. ข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้
ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมีกรอบการบริหาร
และการดําเนินงานตามภารกิจ 

2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับบทบาท ภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปล่ียนแปลง 

2.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและเป็นกรอบข้อตกลงร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กร
ให้ร่วมปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรที่ได้วางไว้ร่วมกัน 

2.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร 
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ 

เพ่ือให้การจัดทําแผนกลยุทธ์ สศช.ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2560 สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดภารกิจ เป้าหมายท่ี สศช. ต้องการปฏิบัติให้บรรลุผล ตลอดจนกําหนดทิศทางการพัฒนา
องค์กร ทั้งในระดับสายงานและสํานักให้มีความสอดคล้องกันและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจเป้าหมาย โดยมีข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ์ สศช. ดังนี้ 

3.1 แต่งต้ังคณะทํางาน โดย สศช. ได้มีคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่ 26/2555 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกล
ยุทธ์ สศช.ประจํา ปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยมี ลศช.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานคณะท่ี
ปรึกษา รศช.เพ็ญจา รศช.สุวรรณี รศช.ปรเมธี รศช.ชาญวิทย์ รศช.ธานินทร์ และรศช.ลดาวัลย์
เป็นคณะท่ีปรึกษา ทปษ.นิตยา เป็นประธานคณะทํางาน ผู้อํานวยการสํานักหรือผู้เชี่ยวชาญท่ี
ได้รับมอบหมายเป็นคณะทํางาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ ทั้งนี้ 
คณะทํางานฯ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ สศช.ประจําปี พ.ศ. 2556 - 2560 รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่แผนกลยุทธ์ สศช.เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามประเมินผลการดําเนินการของ 
สศช. ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ สศช. ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

3.2 ยกร่างแผนกลยุทธ์ สศช. โดยผ่านกระบวนการ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
3.2.1 การสํารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามประชาคม สศช. 
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   การควบคุมพัสดุของส่วนราชการ 
   การควบคุมพัสดุแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การควบคุมการจัดสนอง (Supply Control) 
2. การควบคุมทางบัญชี (Stock Control) 

   การควบคุมการจัดสนอง 
   การควบคุมการจัดสนอง หมายถึง การควบคุมการดําเนินงานเพ่ือให้มีพัสดุพร้อมท่ีจะ
จ่ายได้ตามความต้องการ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักที่สําคัญ คือ 

1. การกําหนดความต้องการ 
2. การเพ่ิมเติมพัสดุ มี 2 วิธี คือ 
1) วิธีวงรอบการส่ังซ้ือ (Reorder Cycle) 
2) วิธีจุดส่ังซ้ือ (Reorder Point) จําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 - จุดส่ังซ้ือคงที่ 

    - จุดส่ังซ้ือไม่คงที่ 
  การควบคุมทางบัญชี 
  การทําบัญชีคุมพัสดุจะบรรลุเป้าหมาย จําเป็นต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การกําหนดรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ เช่น ระเบียบ คําส่ัง คําชี้แจง ใบส่ัง ฯลฯ 
2. ทะเบียนต่าง ๆ เช่น ใบเบิก ทะเบียนใบเบิก และทะเบียนเอกสาร 
3. บัญชีคุมต่าง ๆ เช่น บัญชีคุมครุภัณฑ์ บัญชีคุมพัสดุของหน่วยเบิก ฯลฯ 

  การจําหน่ายพัสดุของส่วนราชการ 
  การจําหน่ายพัสดุ หมายถึง การตัดยอดพัสดุครุภัณฑ์ออกจากบัญชี เป็นการดําเนินการ
ปลดเปล้ืองพัสดุที่อยู่ในครอบครองออกจากความรับผิดชอบของส่วนราชการน้ัน ด้วยการขาย 
แลกเปล่ียน โอน และแปรสภาพหรือทําลาย 
 สาเหตุของการจําหน่ายพัสดุ มีดังนี้ 

1. การประมาณความต้องการมากเกินไป ทําให้มีพัสดุเหลือใช้ 
2. การจัดหาพัสดุที่ไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานท่ีกําหนด 
3. การเก็บรักษาท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพของพัสดุนั้น 
4. การบํารุงรักษาไม่ถูกวิธ ีหรือขาดการบํารุงรักษา 
5. การสูญหาย เพราะถูกลักขโมย ภัยธรรมชาติ หรือเส่ือมสภาพ 
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สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานพัสดุ........ 

แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2549 

 
3."ราคาสูงสุด" นั้น หมายถึงราคากลาง วงเงินงบประมาณท่ีมีอยูห่รือราคาสูงสุดที่ 

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

"ราคาสูงสุด" หมายความว่า ราคากลาง  วงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่ หรือราคาสูงสุดที่ทาง
ราชการจะพงึรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ.อ. กําหนด (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 3) 
 
4.ในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนนั้นในการดําเนินการหรือการ
ก่อสร้างนั้นต้องมีมูลค่าต้ังแต่เท่าใดข้ึนไป 
 ก. 500,000 บาทข้ึนไป    ข. 1,000,000 บาทข้ึนไป 
 ค. 1,500,000 บาทข้ึนไป   ง. 2,000,000 บาทข้ึนไป 
 ตอบ ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 

ให้การจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
อยู่ในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการหรือการ
ก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหาด้วยวิธีการอื่นได้ (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 4) 
 
5.การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นให้อยู่ในอํานาจของหน่วยงานใดในการ
พิจารณาดําเนินการ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย    ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 
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สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานพัสดุ........ 

 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 
        การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้อยู่ในอํานาจของกระทรวง มหาดไทย
พิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มว่าอย่างไร 
 ก. กรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข. คณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ค. กรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ง. คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ตอบ ข. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กวพ.อ. มีชื่อเต็มว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระเบียบฯ วา่ด้วยพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 6) 
7.กว.พอ. ประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อัยการสูงสุด 
 ตอบ ก. ปลดักระทรวงการคลัง 

กวพ.อ. ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  
(ระเบียบฯ วา่ด้วยพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 6) 

 
8.ผู้ใดมิใช่คณะกรรมการใน กวพ.อ. 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ง. ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 
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สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานพัสดุ........ 

แนวข้อสอบ นักพัสด ุ
 
1. เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสําคัญ          
 (1) เป็นงานหลักของธุรกิจ 
      (2) ทําให้หาพัสดุมาใช้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ      
 (3) เป็นปัจจัยในการบริหารธุรกิจ 
      (4) ช่วยให้การบริหารประสบความสําเร็จ   
 (5) ทําให้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้ประโยชน์สูงสุด 
       ตอบ 4   การบริหารงานพัสดุเป็นเรื่องสําคัญและมีความหมายต่อธุรกิจมาก  เพราะจะมีผล
ต่อความอยู่รอดหรือกําไรของธุรกิจ  โดยพัสดุถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การบริหารธุรกิจประสบ
ผลสําเร็จ   ซ่ึงปัจจัยการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material), 
และการบริหาร (Management) 
 
2. ท่านสามารถลดต้นทุนการผลิตทางด้านพัสดุได้อย่างไร   
       (1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าเก็บรักษา 
       (2) ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี  และซ้ือสินค้าที่ดีราคาถูก 
       (3) คํานวณความต้องการได้ถูกต้องตามความต้องการ 
       (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2                                    
 (5) ถูกท้ังข้อ 1, 2 และ 3 

          ตอบ 5  การบริหารงานพัสดุมีบทบาทต่อผลการดําเนินงานทั้งต่อธุรกิจเอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้บริหารงาน จึงควรให้ความสนใจงานด้านการพัสดุนับต้ังแต่การประมาณความต้องการ 
การจัดหาจัดซ้ือ  การบริหารงาน  คลังพัสดุ การจัดการคลังพัสดุ การขนส่ง  การบํารุงรักษา  
ตลอดจนการจําหน่ายพัสดุออกจากบัญชี   ซ่ึงการ บริหารงานพัสดุที่ดีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลจะทําให้สามารถลดต้นทุนต่างๆ ได้ 

 
3. ข้อใดคือกลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุ          
 (1) ได้แหล่งผู้ขายท่ีดี  มีพัสดุใช้อย่างต่อเนื่อง 
       (2) มีแรงงานที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ 
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สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานพัสดุ........ 

       (3) ซ้ือพัสดุได้ในราคาถูก  คุณภาพดี          (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2            
 (5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3 
 ตอบ 4  กลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุ มีดังนี้  
  1. ซ้ือพัสดุได้ในราคาที่ถูกต้องสมคุณภาพ  
  2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุสูง   
  3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตํ่า  
  4. มีพัสดุใช้อย่างต่อเนื่อง   
  5. พัสดุมีคุณภาพดีสม่ําเสมอ    
  6. ได้แหล่งผู้ขายท่ีดี  
  7. มีการพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานที่เหมาะสม   
  8. มีระบบการเก็บบันทึกที่ดี   
  9. มีการกําหนดมาตรฐานของพัสดุ  
  10. กําหนดให้มีการพยากรณ์ล่วงหน้า 
 
4. ทําอย่างไรการลงทุนในธุรกิจจะได้ประโยชน์สูงสุด     
 (1) มีการสนับสนุนทางด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง  (2) มีระบบการบันทึกที่ดี 
       (3) ต้นในสินค้าตํ่าด้วยการซ้ืออย่างประหยัด        
 (4) การเพ่ิมผลผลิตและกําไรส่วนเกิน 
       (5) ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตํ่า 
       ตอบ 4  การลงทุนทางธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสูด  สามารถทําได้  2  ทาง คือ   
  1. การเพ่ิมกําไรส่วนเกินสําหรับแต่ละหน่วยผลิต   
  2. การเพ่ิมผลผลิตให้มากข้ึนโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม 
 
5.เพราะอะไรจึงกระจายอํานาจในการส่ังซ้ือ          
 (1) ทําให้เกิดความสะดวก และสามารถเลือกผู้ขายได้อย่างประสิทธิภาพ 
      (2) ทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  
 (3) ทําให้การติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดหากับผู้ใช้เป็นไปได้สะดวก  
 (4) ถูกทั้งข้อ 1  และ  3       (5) ถูกทั้งข้อ  1, 2  และ  3 
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สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานพัสดุ........ 

แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 

 
3. รายการท่ีประมาณว่าจะจ่ายเพ่ือก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งเพ่ือขยายงานหรือการทดแทน
สินทรัพย์เดิม ซ่ึงมีลักษณะเป็นสาระสําคัญหรือเป็นการปรับปรุงงานให้ดีข้ึนหรือรายจ่ายเพื่อซ้ือ
กิจการหรือหุ้นของหน่วยงานอ่ืน หมายความถึง 
 ก. สินทรัพย์ถาวร    ข. งบลงทุน 
 ค. สินทรัพย์ถาวรหลัก    ง. โครงงาน 
 ตอบ ข. งบลงทุน 

 “งบลงทุน” หมายความว่า รายการท่ีประมาณว่าจะจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวร 
รวมทั้งเพ่ือขยายงานหรือการทดแทนสินทรัพย์เดิม ซ่ึงมีลักษณะเป็นสาระสําคัญหรือเป็นการ
ปรับปรุงงานให้ดีข้ึนหรือรายจ่ายเพ่ือซ้ือกิจการหรือหุ้นของหน่วยงานอ่ืน 

 
 

4. “สินทรัพย์ถาวร” หมายความว่า สินทรัพย์ซ่ึงตามปกติโดยสภาพของสินทรัพย์นั้น มีอายุใช้งาน
เกินกว่ากี่ปี 
 ก. หนึ่งปี     ข. สองปี 
 ค. สามปี     ง. ส่ีปี 

ตอบ ก. หนึ่งปี 
“สินทรัพย์ถาวร” หมายความว่า สินทรัพย์ซ่ึงตามปกติโดยสภาพของสินทรัพย์นั้น มีอายุ

ใช้งานเกินกว่าหน่ึงปี หรือตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป 
 
5. “สินทรัพย์ถาวรหลัก” หมายความว่า สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดําเนินกิจการหลักของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แบ่งออกเป็นกี่หมวด 

ก. 3 หมวด     ข. 4 หมวด 
ค. 5 หมวด     ง. 6 หมวด 
ตอบ ค. 5 หมวด 

 



หนา 12 
 

 

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานพัสดุ........ 

 


