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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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คำนำ
ชุดคู่มือเตรี ยมสอบสาหรับตาแหน่งเจ้านักจัดการงานทัว่ ไป กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ ายวิชาการของสถาบันได้เรี ยบเรี ยงขึ้น
เพื่อให้ผสู ้ มัครสอบใช้สาหรับเตรี ยมสอบในการสอบแข่งขันฯในครั้งนี้

อย

่าง

ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จดั ทาหนังสื อ
เล่มนี้ข้ ึนมา ภายในเล่มประกอบด้วยทุกส่ วนที่กาหนดในการสอบ เจาะข้อสอบทุกส่ วน พร้อม
คาเฉลยอธิบาย มาจัดทาเป็ นหนังสื อชุดนี้ข้ ึน เพื่อให้ผสู ้ อบได้เตรี ยมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อม
ในการทาข้อสอบ

ตัว

ท้ายนี้ คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการจัดทาต้นฉบับ ทาให้หนังสื อเล่มนี้สามารถสาเร็จขึ้นมาเป็ น
เล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับข้อบกพร่ องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับบฟังความ
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อที่จะนามาปรับปรุ งแก้ไขให้ดียง่ิ ขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน
ฝ่ ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

www.thebestcenter.com
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ความรูเ้ กี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547
แนวข้อสอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
ความรูเ้ กี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผน
การประสานงานและการจัดการองค์การ
ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการงานทัวไป
่
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการสานักงาน
แนวข้อสอบ การจัดการสานักงาน
ความรูด้ า้ นงานเลขานุ การของผูบ้ ริหาร
แนวข้อสอบงานเลขานุ การ
แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทัวไป
่ ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทัวไป
่ ชุดที่ 2.
ความรูเ้ กี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
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---------------------------------------------------------------------------คู่มือสอบนักจัดการงานทัวไป
่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ความรู้เกีย่ วกับกรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
ประวัติความเป็ นมา

ตัว
อ

ย่า

ง

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐ ภายใต้กรอบระบบบริ หารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยให้ส่วนราชการปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐใน 5 ด้าน คือ
-แผนปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีบริ หารงานของภาครัฐ
-แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเป็ นแบบมุ่งเน้นผลงาน
-แผนปรับเปลี่ยนระบบบริ หารบุคคล
-แผนปรับเปลี่ยนกฎหมาย
- แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม (การประชาสงเคราะห์. 2545)
ประกอบกับการเข้าบริ หารราชการแผ่นดินของ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดของประชาชนทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง บทบาทภารกิจของภาครัฐ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปั จจุบนั สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่ งเป็ นส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนตั้งแต่เกิดจนชราภาพและตาย โดยดาเนินการจัด สวัสดิการสังคม ให้การสงเคราะห์ ฟื้ นฟู คุม้ ครอง
ป้ องกัน และพัฒนากลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผูส้ ู งอายุ คนพิการและทุพพลภาพ คนไร้ที่พ่งึ เร่ ร่อน
ขอทานสตรี ครอบครัว ผูป้ ระสบภัย และผูป้ ระสบปั ญหาสังคมอื่น การสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา
สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตลอดจนส่งเสริ มและ สนับสนุนการดาเนินงานสังคม สงเคราะห์ ของภาคเอกชน
และภาคประชาชน จึงได้มีการปรับองค์กร ครั้งใหญ่ตามแผนปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐ ไปสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกาหนดหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ คือ การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็ นธรรม และความเสมอภาคในสังคม การ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ และความมัน่ คงในชีวติ สถาบันครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็ นการดาเนินงานกับกลุ่มเป้ าหมาย
คือ ประชาชนทั้งประเทศ และได้จดั ตั้งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขึ้น เพือ่ รับผิดชอบภารกิจของ
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกรมการเร่ งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย
เฉพาะในส่วนงาน ส่งเสริ มอาชีพและรายได้ โดยมีภารกิจ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 คือ ให้บริ การสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ คนไร้ที่พ่งึ ผูป้ ระสบปั ญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหา
ในรู ปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริ ม สนับสนุนให้
ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพือ่ ให้กลุ่มเป้ าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดารงชีวติ และพึ่งตนเองได้
อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีส่วนราชการในสังกัด คือ กองกลาง สานักบริ การสวัสดิการสังคม สานักป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการค้าหญิงและเด็ก และสานักงานส่งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 1-12
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---------------------------------------------------------------------------ปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ
โดยประการใช้ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 เมื่อ วันที่ 5
มีนาคม2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เป็ นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฯ
ฉบับนี้
เนื่องจากการจัดโครงการสร้างส่ วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ที่
ผ่านมา ได้แยกงานด้านนโยบายด้านวิชาการ และด้านการปฏิบตั ิ ในแต่และกลุ่มเป้ าหมายออกจากกัน ทาให้เกิด
ปั ญหาความซับซ้อนในการปฏิบตั ิงาน และส่งผลกระทบต่อการการให้บริ การประชาชน จึงสมควรปรับปรุ ง
โครงสร้างของส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบตั ิของกลุ่มเป้ าหมาย
เดียวให้อยูใ่ นส่ วนราชการเดียวกัน เพือ่ ให้สามารถกาหนดเป้ าหมายและทิศทางการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการทางานทีซ่ ้ าซ้อน รวมทั้งเป็ นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐให้มากยิง่ ขึ้น
วิสัยทัศน์ (Vision)
―กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่ การพึ่งพาตนเอง‖
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริ การเพือ่ เสริ มสร้างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
๒. เสริ มพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วน เพือ่ การมีส่วนร่ วมเพือ่ การมีส่วนร่ วมในการจัด
สวัสดิการและพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพือ่ การบริ หารนโยบายและการบริ การที่มีประสิทธิภาพ
ภารกิจ อานาจหน้ าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คง ของ มนุษย์ พ.ศ. 2558 ระบุให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจ อานาจหน้าที่ และโครงสร้าง ดังนี้
ภารกิจ
การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ และการ
ให้บริ การสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พ่งึ ผูท้ าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และ
กลุ่มเป้ าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วน
ร่ วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษ
อานาจหน้ าที่
1.จัดทาและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
2.พัฒนาระบบ รู ปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคม
สงเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชน
3.เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่ วน

ตัว
อ

ย่า

ง

คู่มือสอบนักจัดการงานทัวไป
่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

3
---------------------------------------------------------------------------4.พัฒนาสังคม จัดบริ การสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุม
้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พ่งึ
ผูท้ าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ
5.บริ หารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
ในความรับผิดชอบของกรม
6.ดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดาริ และ
โครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
7.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของกรมหรื อตามที่รัฐมนตรี หรื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไกและระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
กลยุทธ์การดาเนินงาน
1.ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
2.สร้างความเข้าใจและความร่ วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการส้งคมและการพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวติ และเสริ มสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้ าหมาย
กลยุทธ์การดาเนินงาน
1.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้ าหมาย
2.สร้างและยกระดับมาตรฐานบริ การในสถาบัน
3.เสริ มสร้างทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อกลุ่มเป้ าหมาย
4.สร้างและพัฒนากลไกการสร้างความมัน
่ คงทางสังคมในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ ม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนา
สังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและพื้นที่
กลยุทธ์การดาเนินงาน
1.การมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
2.สร้างและพัฒนากลไกบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริ มสร้างขีดความสามารถองค์การ เพือ่ การบริ หารนโยบายและการบริ การกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน
1.เสริ มสร้างการพัฒนาคนเพือ
่ พัฒนา (SMART 4.5)
2.สารสนเทศและการสื่ อสารพร้อมสนับสนุ นงานนโยบาย การจัดการ และการบริ หาร
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-------------------------------------------------------------------------------ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ าด้ วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
__________________
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดให้มีการปรับปรุ งกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของลูกจ้างของ
ส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กาลังคนภาครัฐและให้การปฏิบตั ิราชการมี
ความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามแนวทางการบริ หารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ คณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการสาหรับการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้ อ ๒[๑] ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็ นกรม หรื อหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ราชการส่วนท้องถิ่น
“หัวหน้าส่ วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรื อหัวหน้าส่วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม หรื อหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเป็ นส่วนราชการ และผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด ซึ่งเป็ นผูว้ า่ จ้างพนักงานราชการ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รบั การจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ เพือ่ เป็ นพนักงานของรัฐในการปฏิบตั ิงานให้กบั ส่วนราชการนั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้ อ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสัง่ หรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่กาหนดให้
ข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหรื อเป็ นข้อห้ามในเรื่ องใด ให้ถือว่า
พนักงานราชการมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหรื อต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรื อลูกจ้างด้วย ทั้งนี้
เว้นแต่เรื่ องใดมีกาหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรื อตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรื อเป็ นกรณี ที่ส่วนราชการ
ประกาศกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรื อตาแหน่งในกลุ่มงานลักษณะใด ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับข้าราชการหรื อลูกจ้างในบางเรื่ องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เพือ่ เป็ น
___________
[๑]

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน้า ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
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-------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานทัว่ ไปให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
ข้ อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
พนักงานราชการ
__________
ข้ อ ๖ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานราชการทัว่ ไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบตั ิงานในลักษณะเป็ นงานประจาทัว่ ไป
ของส่วนราชการในด้านงานบริ การ งานเทคนิค งานบริ หารทัว่ ไป งานวิชาชีพเฉพาะหรื องานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบตั ิงานในลักษณะที่ตอ้ งใช้ความรู ้หรื อ
ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็ นพิเศษเพือ่ ปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่มีความสาคัญและจาเป็ นเฉพาะเรื่ องของส่วนราชการ หรื อ
มีความจาเป็ นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ข้ อ ๗ ในการกาหนดตาแหน่งของพนักงานราชการ ให้กาหนดตาแหน่งโดยจาแนกเป็ นกลุ่มงาน
ตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มงานบริ การ
(๒) กลุ่มงานเทคนิค
(๓) กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของพนักงานราชการได้
การกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตาแหน่งในกลุ่มงานใด และการกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูว้ า่ จ้างพนักงานราชการอาจกาหนดชื่อตาแหน่งในกลุ่มงานตามความ
เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการที่จา้ งได้
ข้ อ ๘ ผูซ้ ่ ึงจะได้รับการจ้างเป็ นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(๕) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
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-------------------------------------------------------------------------------(๖)[๒] ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษหรื อเป็ นผูพ้ น้ โทษมาแล้วเกิน
ห้าปี
การจ้างบุคคลผูพ้ น้ โทษมาแล้วเกินห้าปี ตามวรรคหนึ่ งเข้าเป็ นพนักงานราชการต้อง
กาหนดให้บุคคลผูน้ ้ นั ยืน่ หนังสือรับรองความประพฤติวา่ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่น่ารังเกียจ
ของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนกาหนดเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย
(๗) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรื อ
การเลือกสรรบุคคลเพือ่ จ้างเป็ นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปเพือ่ ความจาเป็ นหรื อเหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น
ความใน (๑) ไม่ให้ใช้บงั คับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศซึ่ งส่วนราชการจาเป็ นต้องจ้าง
ตามข้อผูกพันหรื อตามความจาเป็ นของภารกิจของส่วนราชการ
ในกรณี ที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกาหนดคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามเพิม่ ขึ้น
หรื อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิของส่วนราชการในการจ้างพนักงานราชการเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
กาหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้ อ ๙ ให้ส่วนราชการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเป็ นระยะเวลาสี่ปี โดยให้สอดคล้อง
กับเป้ าหมายการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกาหนด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ
เพือ่ ให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพือ่ เป็ น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจาเป็ นและสอดคล้องกับกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็ นไปตามประเภทรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ น ส่วนราชการอาจขอให้เปลี่ยนกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจ้งให้สานักงบประมาณทราบ
ข้ อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพือ่ จ้างเป็ นพนักงานราชการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
____________
[๒]
ข้อ ๘ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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-------------------------------------------------------------------------------ในกรณี ที่ส่วนราชการใดจะขอยกเว้นหรื อเพิม่ เติมเกี่ยวกับการสรรหาหรื อการเลือกสรรตามที่
คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถกระทาได้โดยทาความตกลงกับคณะกรรมการ
ข้ อ ๑๑ การจ้างพนักงานราชการให้กระทาเป็ นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ ปีหรื อตามโครงการที่มี
กาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่
ละส่วนราชการ
แบบสัญญาจ้างให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่ วน
ราชการเป็ นผูล้ งนามในสัญญาจ้างกับผูไ้ ด้รับการสรรหาหรื อการเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
ข้ อ ๑๒ การแต่งกายและเครื่ องแบบปกติ ให้เป็ นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด
เครื่ องแบบพิธีการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ ๑๓ วันเวลาการทางาน หรื อวิธีการทางานในกรณี ที่ไม่ตอ้ งอยูป่ ฏิบตั ิงานประจาส่วนราชการ
ให้เป็ นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละตาแหน่ง โดย
คานึงถึงผลสาเร็จของงาน
หมวด ๒
ค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์
______________
ข้ อ ๑๔ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้ อ ๑๕ ส่วนราชการอาจกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรื อตาแหน่งในกลุ่มงานใดได้รับ
สิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลางาน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๕) ค่าเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
(๗) การได้รับรถประจาตาแหน่ง
(๘) สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธิน้ นั ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรื อมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณี ที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรื อมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการเพือ่ ให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
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-------------------------------------------------------------------------------ข้ อ ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เพือ่ ปรับปรุ งให้เหมาะสมเป็ นธรรมและมีมาตรฐาน โดยคานึ งถึงค่าครองชีพที่
เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้ง
ปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๑๗ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม
ข้ อ ๑๘ ส่วนราชการอาจกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรื อตาแหน่งในกลุ่มงานใดได้รับ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
_________
ข้ อ ๑๙ ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทัว่ ไป ให้กระทาในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ ต่อสัญญาจ้าง
(๒) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระทาในกรณี การประเมิน
ผลสาเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการกาหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเพือ่
เป็ นมาตรฐานทัว่ ไปให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
ข้ อ ๒๐ พนักงานราชการผูใ้ ดไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามข้อ ๑๙ ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผูน้ ้ นั สิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
ทราบผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการผูน้ ้ นั
ข้ อ ๒๑ ให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปั ญหาอุปสรรค
หรื อข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย
_________
ข้ อ ๒๒ พนักงานราชการมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการ
กาหนด และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งสัง่ ใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

คู่มือสอบนักจัดการงานทัวไป
่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

10

ตัว
อ

ย่า

ง

-------------------------------------------------------------------------------ข้ อ ๒๓ พนักงานราชการต้องรักษาวินยั โดยเคร่ งครัดตามที่กาหนดไว้เป็ นข้อห้ามและข้อปฏิบตั ิที่
ส่วนราชการกาหนด
พนักงานราชการผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อห้ามหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการผู ้
นั้นเป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั จะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้ อ ๒๔ การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๑) กระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดให้
ปฏิบตั ิจนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(๔) ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา หรื อขัดคาสัง่ หรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ ๒๒ จนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้งหรื อทอดทิ้งการทางานเป็ นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน สาหรับตาแหน่งที่ส่วนราชการ
กาหนดวันเวลาการมาทางาน
(๗) ละทิ้งหรื อทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดจนเป็ นเหตุให้
ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สาหรับตาแหน่งที่ส่วนราชการกาหนดการทางานตามเป้ าหมาย
(๘) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง หรื อกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกหรื อ
หนักกว่าโทษจาคุก
(๙) การกระทาอื่นใดที่ส่วนราชการกาหนดว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้ อ ๒๕ เมื่อมีกรณี ที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้หวั หน้าส่วน
ราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพือ่ ดาเนิ นการสอบสวนโดยเร็ ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูก
กล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรม ในกรณี ที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงาน
ราชการผูน้ ้ นั กระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้หวั หน้าส่ วนราชการมีคาสัง่ ไล่ออก แต่ถา้ ไม่มีมูลกระทาความผิด
ให้สงั่ ยุติเรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็ นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด
ข้ อ ๒๖ ในกรณี ที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทาความผิดวินยั ไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการ
กาหนด ให้หวั หน้าส่วนราชการสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรื อลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่
กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาสอบสวนให้ได้
ความจริ งและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ข้ อ ๒๗ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนินการทางวินยั แก่
พนักงานราชการ เพือ่ เป็ นมาตรฐานทัว่ ไปให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้

คู่มือสอบนักจัดการงานทัวไป
่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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-------------------------------------------------------------------------------การแต่งเรื่ องขึ้นเองหรื อพูดเกินจริ งกว่าสิ่งที่ได้ทา ส่งผลให้วิธีการเล่าแตกต่างไป ซึ่งผูส้ มั ภาษณ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ จะสามารถตั้งคาถามต้อนจนจับได้วา่ เป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้น
Guru Tips
- บริ ษท
ั บางแห่ง คาถามเหล่านี้จะถูกถามเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรฝึ กตอบทั้งภาษาไทยและ

ย่า

ง

ภาษาอังกฤษ
- ก่อนเข้าสู่ ด่านอรหันต์ปราบเซี ยน ควรฝึ กซ้อมหน้ากระจกก่อน เพือ่ ตรวจบุคลิกภาพ ที่สาคัญต้องมี eye
contact หรื อสบตาผูส้ ม
ั ภาษณ์ อย่าหลบตาหรื อมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แม้กระทัง่ การนัง่ เท้าคางหรื อเท้าโต๊ะ ก็
เป็ นการทาให้คะแนนบุคลิกภาพลดลงอย่างน่าใจหาย
ทาไงดี เจอเจ้านายต่างชาติ
- บริ ษท
ั ญี่ปุ่น อยากเห็นว่าที่พนักงานที่มีความนิ่ง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มีความมัน่ ใจในตัวเอง
พูดจาไม่เยิน่ เย้อ สั้น กระชับ และหากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ รับรองได้เปรี ยบกว่าเห็นๆ
- บริ ษท
ั ฝรั่ง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากได้เด็กทีม่ ีความมัน่ ใจ กล้าพูดกล้าคิด ไฟแรง ทุ่มเท
แต่ก็มีชีวติ ด้านอื่นด้วยนะ อย่างเช่น มีงานอดิเรกทา มีเที่ยวเล่นบ้างแต่ก็ทางาน อีกอย่างที่สาคัญเลย บุคลิกภาพ ต้อง
ดูมน่ั ใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พูดภาษาอังกฤษได้

ตัว
อ

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

ขอให้ โชคดีในการสอบทุกท่ าน

