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  ดงันั้นทำงสถำบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัจึงไดจ้ดัท ำหนงัสือเล่มนี้

ข้ึนมำ ประกอบดว้ยควำมรูเ้กีย่วกบักำรเนื้ อหำ พ.ร.บ. ระเบยีบและเจำะแนวขอ้สอบเพือ่ใหผู้ที้ ่

สอบไดเ้ตรียมตวัอ่ำนล่วงหนำ้ มีควำมพรอ้มในกำรท ำขอ้สอบ  

 

  ทำ้ยนี้  คณะผูจ้ดัท ำขอขอบคุณทำงสถำบนั THE BEST CENTER ทีไ่ดใ้หก้ำรสนบัสนุน 

และมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำตน้ฉบบันี้  ท ำใหห้นงัสือเล่มนี้ สำมำรถส ำเร็จข้ึนมำเป็นเล่มได ้ 

พรอ้มกนันี้ คณะผูจ้ดัท ำขอนอ้มรบัขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดรีบัฟังควำมคิดเห็น 

จำกทุก ๆ ท่ำน เพือ่ทีจ่ะน ำมำปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ียิง่ข้ึน  
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---------------------------------------------------------------------------- 

 

ความรู้เกีย่วกบัเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่การชลประทาน 
ประวตัิความเป็นมา 
 ตามพระราชบญัญติัการชลประทานหลวง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2518 มาตรา 18 ทว ิก าหนดใหก้รม
ชลประทานจดัตั้งทุนหมุนเวียนข้ึนในกรมชลประทาน เรียกวา่ “เงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการชลประทาน” 

 เงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการชลประทาน ด าเนินการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ เรียกวา่ 
“คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการชลประทาน” โดยลกัษณะการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางก่ึงธุรกิจ
และไดเ้ร่ิมจดทะเบียนเข่าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2542 

แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์ 

 ตราสัญลกัษณ์แสดงภาพพลวตัร (Dynamic)ท่ีเคล่ือนไหวสอดประสานหมุนเวยีนตลอดเวลาเพื่อส่ือ
ถึงความร่วมมือ การสร้างสรรค ์ความมุ่งมัน่พฒันาสู่ความส าเร็จอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดดัง่องคป์ระกอบ 

 - รูปวงกลมดา้นใน แสดงถึงรูปทรงของเหรียญกษาปณ์อนัน ามาสู่ความหมายของเงินทุนหมุนเวยีน 

 - รูปสายน ้า , ใบไม ้ผสมผสานกบัรูปคน ส่ือความหมายของการเป็นกรมชลประทานท่ีมีวสิัยทศัน์ 
“น ้าสมบูรณ์ สนบัสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจมัน่คง” 

 - ลายกนก ส่ือถึงความมีคุณค่าของความเป็นไทย ลกัษณะเคล่ือนไหวหมุนเวยีนสอดประสานอยา่ง
สมดุลย ์
 -สีฟ้า แสดงถึงความกา้วไกล 

 -สีเขียว ส่ือถึงการสร้างสรรค ์การเจริญเติบโต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนติิกร (พนกังานเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การชลประทาน) กรมชลประทาน 2 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

โครงสร้าง 

 
 

ความรู้เกีย่วกบักรมชลประทาน 

ประวตัิกรมชลประทาน 

 งานชลประทาน เร่ิมข้ึนอยา่งจริงจงัในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีการขดุลอก
คลองและขดุคลองข้ึนใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจ านวนมาก ด าเนินการโดยเอกชน คือบริษทัขดุคลองแล
คูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ไดรั้บพระบรมราชานุญาต เม่ือ พ.ศ. 
2431เร่ิมขุดคลองเม่ือพ.ศ. 2433มีระยะเวลาด าเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบดว้ยการ 
ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นท่ีราบฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา เขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียกวา่ ทุ่ง
รังสิต โดยขดุคลองสายใหญ่ เช่ือมระหวา่งแม่น ้าเจา้พระยา ตรงไปยงัแม่น ้านครนายก พร้อมกบัการสร้างประตู
ระบายน ้า ส าหรับ ควบคุมการเก็บกกัน ้าเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่ง
ทางน ้าตลอดทั้งปี  
 หลงัจากท่ีบริษทัดงักล่าวไดด้ าเนินการ มาประมาณ 10ปี เจา้พระยาเทเวศวงศว์วิฒัน์ เสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการ ไดไ้ปตรวจราชการท่ีทุ่งรังสิต เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442  พบวา่ ทุ่งรังสิต จ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการชลประทานเป็นการด่วน จึงน าความข้ึนกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกเจา้อยูห่วั ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จา้งนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ มาศึกษาพิจารณา 
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และแกไ้ขเร่ืองการจดัหาน ้าในบริเวณทุ่งรังสิตใหดี้ข้ึน พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเห็นชอบ 
และไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัหาวศิวกรผูช้  านาญงานดา้นการชลประทาน 

     ในพ.ศ. 2445 ไดว้า่จา้ง นายเย โฮมนั วนัเดอร์ ไฮเด วศิวกรชลประทาน
     ชาวฮอลนัดา มาด าเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้ง
     ให ้นายเย โฮมนั วนัเดอร์ ไฮเด เขา้รับราชการ เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 
     2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้ง "กรมคลอง" และทรง
     แต่งตั้ง นาย เย โฮมนั วนัเดอร์ ไฮเด เป็นเจา้กรมคลองคนแรก เพื่อท า 
     หนา้ท่ีดูแลท านุบ ารุงคลองต่างๆ ไม่ใหต้ื้นเขิน  
  นาย เย โฮมนั วนัเดอร์ ไฮเด ไดท้  ารายงานเสนอเห็นควรใหส้ร้างเข่ือนทดน ้าปิดกั้นแม่น ้าเจา้พระยาท่ี
จงัหวดัชยันาท ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตั้ง"กรมทดน ้า"ข้ึนแทนกรมคลอง เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี 
อาร์ วลิ สัน เป็นเจา้กรมทดน ้ า รวมทั้งจดัสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต ้โครงการสร้างเข่ือนทดน ้าขนาด
ใหญ่ คือ เข่ือนพระราม 6 ข้ึนท่ีต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถช่วยเหลือพื้นท่ี
เพาะปลูกไดป้ระมาณ 680,000ไร่ ซ่ึงเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย  
 เข่ือนพระรามหก ก่อสร้างดว้ยหลกัวชิาการ ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยัตามหลกัเทคโนโลยกีารพฒันาแหล่ง
น ้าสมยัใหม่อยา่งแทจ้ริง และนบัจากนั้นเป็นตน้มา ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทัว่ทุกภาค
ของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นการจดัการหาน ้าเพื่อการเกษตร 
และเพื่อการอุปโภค บริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานไดข้ยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางการผลิต และความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ  

 จนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้พระราชด าริวา่ หนา้ท่ีของกรมทดน ้า มิได้
ปฏิบติังานอยูเ่ฉพาะแต่การทดน ้าเพียงอยา่งเดียว งานท่ีกรมทดน ้าปฏิบติัอยูจ่ริงในขณะนั้นมีทั้งการขดุคลอง 
การทดน ้า รวมทั้งการส่ง น ้าตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน ้าเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนช่ือจาก กรมทดน ้า เป็น กรมชลประทาน เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2470 โดยใหมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบงานการขุดคลอง การทดน ้า การส่งน ้า และการสูบน ้าช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูกอยา่งทัว่ถึง  
 ในสมยัรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทยัในการศึกษา
และพระ ราชทานแนวพระราชด าริอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ในการพฒันาแหล่งน ้ามาตลอด เช่น โครงการอ่าง
เก็บน ้าเขาเต่า ท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อนัเป็นโครงการพฒันาแหล่งน ้า อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริแห่งแรก ท่ีกรมชล ประทานก่อสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2506 ซ่ึงในรัชกาลของพระองคไ์ดท้รงมี
พระราชด าริใหก้รมชลประทานด าเนินงาน พฒันาแหล่งน ้ าทัว่ประเทศมาแลว้ประมาณ 2,000 โครงการ 
วสัิยทัศน์   
  " กรมชลประทานเป็นองคก์รอจัฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมัน่คงดา้นน ้า (Water Security) เพื่อเพิ่ม
คุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"   
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พนัธกจิ  
  1. พฒันาแหล่งน ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตามศกัยภาพของลุ่มน ้าใหเ้กิดความสมดุล   
  2. บริหารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการใหเ้พียงพอ ทัว่ถึง และเป็นธรรม   
  3. ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกิดจากน ้าตามภารกิจอยา่งเหมาะสม   
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาแหล่งน ้า และการบริหารจดัการน ้า   
ประเด็นยุทธศาสตร์   
  1. การพฒันาแหล่งน ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตามศกัยภาพลกัษณะลุ่มน ้า (Basin-based 

Approach)   

  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการ ตามวตัถุประสงคก์ารใชน้ ้า   
  3. การป้องกนัความเสียหายและสนบัสนุนการบรรเทาภยัอนัเกิดจากน ้า   
  4. การเสริมอ านาจประชาชนในระดบัพื้นท่ี (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในงานบริหารจดัการน ้าชลประทาน (Netwoking Collaboration Participation)  

  5. การปรับเปล่ียนสู่องคก์รอจัฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

ค่านิยม   
  WATER for all  

  Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด 

  Accountability   :   รับผดิชอบงาน   
  Teamwork & Networking    :   ร่วมมือ ร่วมประสาน    
  Expertise    :   เช่ียวชาญงานท่ีท า   
  Responsiveness   :   น าประโยชน์สู่ประชาชน 

  Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด 

 หมายถึง ใชค้วามรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน ปรับปรุงกระบวนงานอยา่ง
สม ่าเสมอ สร้างสรรคน์วตักรรม เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงอยา่งทนัการณ์   
  Accountability    :  รับผดิชอบงาน 

 หมายถึง รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง   
  Teamwork  & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน 

 หมายถึง สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สร้างเครือข่ายในการท างานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน    
  Expertise : เช่ียวชาญงานที่ท า  
 รับผดิชอบ จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวชิาการ และเทคโนโลยตี่างๆ   
  Responsiveness : น าประโยชน์สู่ประชาชน  
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 หมายถึง เตม็ใจช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ แกปั้ญหา พร้อมใหบ้ริการประชาชนดว้ยความรวดเร็วและเป็นธรรม  
วฒันธรรมกรมชลประทาน   
 เช่ียวชาญเร่ืองน ้า  ท างานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน     
 กรมชลประทาน พฒันาแหล่งน ้าและบริหารจดัการน ้า  ดว้ยความเช่ียวชาญอยา่งมืออาชีพ ปฏิบติังาน
ดว้ยระบบงานมาตรฐานอนัทนัสมยั ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รสู่
ความส าเร็จอยา่งมัน่คง   

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองหมายราชการของกรมชลประทาน  
 เป็นเคร่ืองหมายรูปกลมลาย 
 กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค ์ประทบัยนือยูใ่นซุม้เรือนแกว้ (หมายถึง อ านาจ บริหาร อนัทรง
ไวซ่ึ้งความสุจริต ยติุธรรมและการตดัสินแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ) เสด็จลีลามาบนหลงัพญานาค (แสดงวา่
สังกดักบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 ดา้นขา้งทั้งสองเป็นภาพพญานาค ก าลงัพน่น ้า (หมายถึงการใหน้ ้าแก่มนุษยชาติ เพื่อใชใ้นกิจการต่างๆ
ใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์) 
 เบ้ืองล่างนอกขอบเคร่ืองหมาย มีอกัษรขอ้ความช่ือ กรมชลประทาน เป็นโคง้รองรับ (ไม่จ  ากดัสีและ
ขนาด) 
 ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดภาพเคร่ืองหมายราชการ ตามพระราชบญัญติั 
เคร่ืองหมายราชการ พุทธศกัราช 2482 (ฉบบัท่ี 167) ประกาศ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2544 ลงพิมพใ์นราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนท่ี 46 หนา้ 1 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2544 

 

 
นายทองเปลว กองจนัทร์ 
อธิบดีกรมชลประทาน 
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แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

และที่แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2. พ.ศ. 2560 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ต าแหน่งของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานธุรการ 

 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง.  กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข.  
 ขอ้ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานตาม
ลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี (๑) กลุ่มงานบริการ (๒) กลุ่มงานเทคนิค (๓) กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป (๔) กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ (๕) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ (๖) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

2. การกระท าในขอ้ใดไม่ถือวา่เป็นความผดิวินยั 

 ก. ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ    

 ข. ละทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 5 วนั 

 ค. ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
 ง. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
ตอบ ข.  
 ขอ้ ๒๔  การกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 (๑) กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ  
 (๒) จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเง่ือนไขท่ีทางราชการก าหนดใหป้ฏิบติัจน
เป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  
 (๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  
 (๔) ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา หรือขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ
ผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๒ จนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  
 (๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  
 (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่เจด็วนั ส าหรับต าแหน่งท่ีส่วนราชการ
ก าหนดวนัเวลาการมาท างาน  
 (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าใหง้านไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดจนเป็นเหตุใหท้าง
ราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งท่ีส่วนราชการก าหนดการท างานตามเป้าหมาย  
 (๘) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง หรือกระท าความผดิอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้  าคุกหรือหนกักวา่
โทษจ าคุก (๙) การกระท าอ่ืนใดท่ีส่วนราชการก าหนดวา่เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
3. ในกรณีท่ีพนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ใหห้วัหนา้ราชการลงโทษประการใด 

 ก. สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์    ข. ตดัเงินเดือนค่าตอบแทน 
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 ค. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  
 ขอ้ ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏวา่พนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรงตามท่ีส่วนราชการ
ก าหนดใหห้วัหนา้ส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควร
แก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 

 ในการพิจารณาการกระท าความผดิตามวรรคหน่ึง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสอบสวนใหไ้ดค้วาม
จริงและยติุธรรมตามวธีิการท่ีเห็นสมควร 

4. การส้ินสุดสัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก. ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง   ข. ขาดคุณสมบติัตามลกัษณะตอ้งหา้ม 

 ค. ไม่ผา่นการประเมินงาน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  
 ขอ้ ๒๘  สัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือ  
 (๑) ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง  
 (๒) พนกังานราชการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบน้ีหรือตามท่ีส่วนราชการ
ก าหนด  
 (๓) พนกังานราชการตาย  
 (๔) ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ ๑๙  
 (๕) พนกังานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระท าความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  
 (๖) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจา้ง 
5. อกัษรยอ่ “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ”  คือขอ้ใด 

 ก. “คพร.”     ข. “ค.พ.ร.”  

 ค. “คกบ.”     ง.  “ค.ก.บ.” 

ตอบ ก.  
 ขอ้ ๓๔  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ” เรียกโดยยอ่วา่ 
“คพร.” ประกอบดว้ยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นรองประธานกรรมการ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
ส านกังานประกนัสังคม อยัการสูงสุด อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
กรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนส่ีคนซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการ
บริหารงานบุคคลกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพนัธ์ สาขาละหน่ึงคน  
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ใหผู้แ้ทนส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทนส านกั
งบประมาณและผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6. ก าหนดระยะเวลาการจา้งพนกังานราชการ มีก าหนดระยะเวลาเท่าใด 

 ก. ไม่เกิน 2 ปี     ข. ไม่เกิน  3 ปี 

 ค. ไม่เกิน 4 ปี     ง. แลว้แต่กรณีตามจ าเป็น 

ตอบ ค.  
 สัญญาจา้งมีอายสูุงสุดไม่เกิน 4 ปี แต่ส่วนราชการสามารถต่อสัญญาไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความจ าเป็นของงาน  

7. “เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน” เทียบไดก้บักลุ่มงานใดของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง. กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข.  
 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ( เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร พนกังานคุมประพฤติ 
นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการสาธารณสุข ) 
8. การจ่าย ค่าตอบแทน ผลงานผูท่ี้ท  ามากและมีผลงานมากยอ่มไดรั้บค่าตอบแทนมาก  ส่วนผูท่ี้ท  างานนอ้ย
และไดผ้ลงานท่ีมีคุณค่านอ้ยยอ่มไดค้่าตอบแทนนอ้ย คือขอ้ใด 

 ก. Performance Pay    ข. Performance  Salary 

 ค. Competency Pay    ง. Competency Salary 

ตอบ ก.  
 Performance Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิของงาน ผูท่ี้ท  างานมากและได้
ผลงานท่ีมีคุณค่ามากยอ่มจะไดรั้บค่าตอบแทนมาก ส่วนผูท่ี้ท  างานนอ้ย และไดผ้ลงานท่ีมีคุณค่านอ้ย ยอ่มได้
ค่าตอบแทนนอ้ย 
          Competency Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ หรือคุณลกัษณะของบุคคล เช่น ความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการท างานของบุคคลนั้น 

9. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัพนกังานราชการ 

 ก. เงินเดือนสูงกวา่ขา้ราชการ , มีโบนสั   

 ข. เงินเดือนต ่ากวา่ขา้ราชการ, มีโบนสั 

 ค. เงินเดือนสูงกวา่ขา้ราชการ, ไม่มีบ าเหน็จบ านาญ    

 ง. เงินเดือนต ่ากวา่ขา้ราชการ, มีบ าเหน็จบ านาญ 

ตอบ ค.  
 พนกังานราชการจะไม่มีบ าเหน็จ บ านาญ แต่ไดเ้งินเดือนสูงกวา่ขา้ราชการ 
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10. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีใด 

 ก. 1 มกราคม พ.ศ.2547    ข. 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547 

 ค. 1 มีนาคม พ.ศ.2547    ง. 1 เมษายน พ.ศ.2547 

ตอบ ก.  
 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป 

11. ผูรั้บสนองพระราชโองการ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการคือใคร 

 ก. นายชวน หลีกภยั    ข.  พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

 ค. นายสมคัร สุนทรเวช    ง. นายอภิรักษ ์โกษะโยธิน 

ตอบ ข.   
12. ใครเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังาน พ.ศ. 2547  

 ก.  นายกรัฐมนตรี     ข.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารพนกังาน
ราชการ 

ตอบ ข. 
13. พนกังานราชการมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 
 ก.  2 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ 

 ข.  3 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ  พนกังานราชการเช่ียวชาญ 

 ค.  4 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ พนกังานราชการเช่ียวชาญ พนกังาน
ราชการวชิาการ 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  ก. 
 เหตุผล  ตามขอ้ 6 พนกังานราชการมีสองประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 (1) พนกังานราชการทัว่ไป ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเป็นงานประจ าทัว่ไปของ
ส่วนราชการในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป งานวชิาชีพเฉพาะหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 

 (2) พนกังานราชการพิเศษ ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะท่ีตอ้งใชค้วามรู้หรือความ
เช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบติังานในเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นเฉพาะเร่ืองของส่วนราชการ หรือมี
ความจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

14. กรณีการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานใด 

 ก.  กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการๆ   

 ข.  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 

 ค.  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ ง. 
 เหตุผล ตามขอ้ 7  ในการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้  าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็น
กลุ่มงานตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) กลุ่มงานบริการ 
 (๒) กลุ่มงานเทคนิค 

 (๓) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 (๔) กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 

 (๕) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

 (๖) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

15. ตามขอ้ 3 ขา้งตน้ การก าหนดใหพ้นกังานราชการมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงาน
ของคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามใครประกาศ 

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ข. 
 เหตุผล ตามขอ้ 7 วรรคสาม การก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และ
การก าหนดลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

16. บุคคลจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ใด 

 ก.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ข.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 

 ค.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

 ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. 
 เหตุผล ตามขอ้ 8 ผูซ่ึ้งจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) มีสัญชาติไทย  
 (๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี  
 (๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
 (๔) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
 (๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 (๖) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผดิทางอาญา  

ตัว
อย
่าง


	คู่มือสอบนิติกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน
	บริษัทเดอะเบสท์เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
	คำนำ
	สารบัญ
	ความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
	ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
	แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560



