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ประวัติความเป็นมา 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
มนุษย์รู้จักรักษาตัวมาแต่ดึกดําบรรพ์ โดยสัญชาติญาณแห่งการธํารงไว้ซ่ึงความอยู่รอดของ

ตนเองได้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ต้ังแต่เกิดมีมนุษย์มาในโลกนี้ การสาธารณสุขในยุคด้ังเดิมนี้ก็มีอยู่
บ้าง แต่ส่วนมากจะเน้นด้านการแพทย์ ในยุคนี้คนเช่ือว่าโรคเกิดจากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ 
การที่มนุษย์จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็โดยการเซ่นไหว้ การบูชายันต์ เป็นต้นบุคคลสําคัญที่เริ่ม
งานทางด้านสาธารณสุข คือ พระพุทธเจ้า และหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นหมอสมุนไพร 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักการสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยม เพราะท่านได้ทรงบัญญัติให้พระต้องด่ืมนํ้า
จากเครื่องกรองนํ้า และห้ามพระสาวกของพระองค์ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ลงในแม่น้ําลําคลองจาก
ศิลาจารึกของอาณาจักรขอม ซ่ึงจารึกไว้ว่าประมาณ พ.ศ. 1725 - 1729 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา 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 ได้เกิดมีอหิวาตกโรคข้ึนเป็นครั้งแรกในกรุงศรีอยุธยา จนถึงปี
พุทธศักราช 2077 ปรากฎตามพงศาวดารว่า กรุงศรีอยุธยาได้มีไข้ทรพิษระบาดเป็นเหตุให้พระ
บรมราชาท่ี 4 แห่งกรุงศรีอยุธยาประชวรและสวรรคต ซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดข้ึนในสมัยนั้น ถ้าเป็น
โรคติดต่ออันตรายเกิดข้ึนแต่ละครั้งจะทําลายชีวิตผู้คนครั้งละมากมาย 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
ทรัพยากรและบริหารราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทาง
พระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพ้ืนที่ สถานการณ์ของประเทศ และขับเคล่ือน
นโยบายตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
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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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       (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.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข................... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุ........ 

แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสด ุพ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 

 
23.ข้อใดหมายถึง "เงินงบประมาณ" 
 ก. งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
 ข. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 ค. เงินส่วนราชการท่ีรับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

"เงินงบประมาณ" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และเงินซ่ึงส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้
ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ   
 
24.โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ต้องได้รับรองจากหน่วยงานใด 
 ก. มอก. 9001     ข. มอก. 9002 
 ค. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  หมายความว่า โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001  หรือ มอก. 9002  ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการ
รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ 
หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน  

 
25.การกําหนดให้ส่วนราชการระดับใด ผู้บังคับบัญชาช้ันใด ตําแหน่งใด มีอํานาจ 

ดําเนินการตามระเบียบน้ีให้เป็นไปตามผู้ใดกําหนด 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงกลาโหม 
 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. หัวหน้าส่วนราชการ 
 ตอบ ข. กระทรวงกลาโหม 
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สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข................... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุ........ 

สําหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม  การกําหนดให้ส่วนราชการระดับใด 
ผู้บังคับบัญชาช้ันใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนด   

 
26.บทลงโทษ  ถ้าการกระทําไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ดําเนินการอย่างไร 
 ก. ลงโทษอย่างตํ่าปลดออกจากราชการ 
 ข. ลงโทษอย่างตํ่าตัดเงินเดือน 
 ค. ลงโทษอย่างตํ่าว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ง. ลงโทษอย่างตํ่าภาคทัณฑ์ 
 ตอบ ค. ลงโทษอย่างต่ําว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

บทลงโทษ ถ้าการกระทําไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์
หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร   

 
27."กวพ."  เป็นชื่อย่อของอะไร 
 ก. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  ข. กรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
 ค. คณะกรรมการพัสดุ    ง. กรรมการพัสดุ 
 ตอบ ก. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า "กวพ."  
 
28."กวพ." มีผู้ใดเป็นประธานกรรมการ 
 ก. ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี   ข. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผู้แทนสํานักงานตรวจเงิน 
 ตอบ ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 

กรรมการ   
 
29.ผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการใน กวพ. 
 ก. ผู้แทนสํานักงบประมาณ   ข. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
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สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข................... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุ........ 

แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2549 

 
11.TOR หมายถึงอะไร 
 ก. คณะกรรมการวา่ด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข. คณะกรรมการการประกวดราคา 
 ค. คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน 
 ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
 ตอบ ค. คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน 

หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8 (1)) 
 
12.Website ของกรมบัญชีกลางคือ Website ใด 
 ก. www.gprocurement.go.th 
 ข. www.procurement.go.th 
 ค. www.gprocurement.ac.th 
 ง. www.procurement.go.th 
 ตอบ ก. www.gprocurement.go.th 

เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง คือ www.gprocurement.go.th (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8 (1)) 
 
13.เมื่อการรา่งเอกสารการประกวดราคาก่อนการเริ่มจัดหาพัสดุ  ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นํา
สาระสําคัญเผยแพร่ทาง website ของหน่วยงานใด 
 ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 ง. กรมบัญชกีลาง 
 ตอบ ง. กรมบญัชกีลาง 
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สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข................... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุ........ 

เมื่อร่างเอกสารการประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบนี้ เมื่อขอบเขตของ
งานได้รับอนุมัติแล้ว ให้นําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
ส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่  (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8 (1)) 
 
14.จากข้อข้างต้น การเผยแพร่นั้นต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่ากี่วัน 
 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 
 ตอบ ก. 3 วัน 

ในการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางนั้น  ต้องทําการเผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสามวัน เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว  เมื่อคณะกรรมการตามข้อนี้พิจารณาเห็นสมควร
ปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดําเนินการเสร็จแล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความ
เห็นชอบแล้วนําลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสามวัน ทั้งนี้จะประกาศทางส่ือมวลชนอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ (ระเบียบฯ 
ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8 (1)) 
 
15.กรรมการในคณะกรรมการการประกวดราคานั้นประกอบด้วยจํานวนเท่าใด 
 ก. กรรมการไม่น้อยกว่า 1 คน และไม่มากกว่า 3 คน 
 ข. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่มากกว่า 5 คน 
 ค. กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 7 คน 
 ง. กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 9 คน 
 ตอบ ข. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่มากกว่า 5 คน 
 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า
สามคนและไม่มากกว่าห้าคน  ในจํานวนน้ีให้แต่งต้ังจากบุคคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่ง
หรือเงินเดือนประจําอย่างน้อยหนึ่งคน  ทั้งนี้จะแต่งต้ังตามข้อเสนอของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ทั้งหมด  หรือบางส่วนก็ได้  โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงานใน 
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