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ค ำน ำ 

 
 

    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งเจา้นกัจดัการงานทัว่ไป กรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการ เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน 
เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 
 
 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
 
 

ตัว
อย
่าง

http://www.thebestcenter.com/


 

 

 

 

สารบญั 
 

ความรูเ้กี่ยวกบักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ        1 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการพ.ศ. 2547      5 

 แนวขอ้สอบระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

และที่แกไ้ขเพิม่เติมฉบบัที่ 2. พ.ศ. 2560         14 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   21 

 แนวขอ้สอบพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

และที่แกไ้ขเพิม่เติมฉบบัที่ 2. พ.ศ. 2562         34 

 แนวขอ้สอบ สถานการณด์า้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง      42 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526      47 

 แนวขอ้สอบระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

และที่แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2560 ชดุที่ 1.        72 

 แนวขอ้สอบระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

และที่แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2560 ชดุที่ 2.        100 

ความรูเ้กี่ยวกบัการวิเคราะหแ์ละการวางแผน        123 

การประสานงานและการจดัการองคก์าร         137 

ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการงานทัว่ไป         162 

การบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management)      176 

การบริหารอาคารสถานที่ การจดัระบบงาน        186 

การจดังานรฐัพิธีหรืองานราชพิธี         192 

ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการส านกังาน         204 

 แนวขอ้สอบ การจดัการส านกังาน         210 

ความรูด้า้นงานเลขานุการของผูบ้ริหาร         218 

 แนวขอ้สอบงานเลขานุการ         227 

 แนวขอ้สอบงานเอกสารราชการ         231 

 แนวขอ้สอบนกัจดัการงานทัว่ไป ชดุที่ 1.        235 

 แนวขอ้สอบนกัจดัการงานทัว่ไป ชดุที่ 2.        246 

ความรูเ้กี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์          253 

 แนวขอ้สอบคอมพิวเตอร ์          262 

เทคนิคการสอบสมัภาษณ ์          272 

 

 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัจดัการงานทัว่ไป กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 1 

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

 

ความรู้เกีย่วกบักรมพฒันาสังคมและสวสัดกิาร 
ประวัติความเป็นมา 
 สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ภายใตก้รอบระบบบริหารจดัการ 
ภาครัฐแนวใหม่เม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยใหส่้วนราชการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐใน 5 ดา้น คือ 

     -แผนปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ และวธีิบริหารงานของภาครัฐ 
     -แผนปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

     -แผนปรับเปล่ียนระบบบริหารบุคคล 

     -แผนปรับเปล่ียนกฎหมาย 

    - แผนปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยม (การประชาสงเคราะห์. 2545) 

 ประกอบกบัการเขา้บริหารราชการแผน่ดินของ รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และก่อใหเ้กิด ประโยชน์สูงสุดของประชาชนท าให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้าง บทบาทภารกิจของภาครัฐ เพือ่ให้สอดคลอ้งกบั สถานการณ์ในปัจจุบนั สามารถตอบสนอง
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ กรมประชาสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจเก่ียวขอ้งกบั
ประชาชนตั้งแต่เกิดจนชราภาพและตาย โดยด าเนินการจดั สวสัดิการสงัคม ใหก้ารสงเคราะห์ ฟ้ืนฟู คุม้ครอง
ป้องกนั และพฒันากลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชน ผูสู้งอาย ุคนพกิารและทุพพลภาพ คนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน 
ขอทานสตรี ครอบครัว ผูป้ระสบภยั และผูป้ระสบปัญหาสงัคมอ่ืน การสงเคราะห์และพฒันาชาวเขา  
สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและ สนบัสนุนการด าเนินงานสงัคม สงเคราะห์ ของภาคเอกชน 

และภาคประชาชน จึงไดมี้การปรับองคก์ร คร้ังใหญ่ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไปสงักดักระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 ตามพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดหนา้ที่ของกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์คือ การพฒันาสงัคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสงัคม การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความมัน่คงในชีวติ สถาบนัครอบครัวและชุมชน ซ่ึงเป็นการด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมาย 
คือ ประชาชนทั้งประเทศ และไดจ้ดัตั้งส่วนราชการกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการขึ้น เพือ่รับผดิชอบภารกิจของ
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม และกรมการเร่งรัดพฒันาชนบท กระทรวงมหาดไทย 
เฉพาะในส่วนงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได ้โดยมีภารกิจ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์พ.ศ. 2545 คือ ใหบ้ริการสวสัดิการสงัคม การ
สงัคมสงเคราะห์แก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม โดยการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา
ในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการส่งเสริม สนบัสนุนให้
ชุมชนและทอ้งถ่ินจดัสวสัดิการสงัคม เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสงัคมสามารถด ารงชีวติ และพึ่งตนเองได้
อยา่งมีศกัด์ิศรี และมีส่วนราชการในสงักดั คือ กองกลาง ส านกับริการสวสัดิการสงัคม ส านกัป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการคา้หญิงและเด็ก และส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 
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คู่มือสอบนกัจดัการงานทัว่ไป กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 2 

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

 

 ปี 2558 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ 

 โดยประการใชต้ามพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2558 เม่ือ วนัที่ 5 
มีนาคม2558 มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นตน้ไป โดยเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ ฯ 
ฉบบัน้ี  
 เน่ืองจากการจดัโครงการสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ที่
ผา่นมา ไดแ้ยกงานดา้นนโยบายดา้นวชิาการ และดา้นการปฏิบติั ในแต่และกลุ่มเป้าหมายออกจากกนั ท าใหเ้กิด
ปัญหาความซบัซอ้นในการปฏิบติังาน และส่งผลกระทบต่อการการใหบ้ริการประชาชน จึงสมควรปรับปรุง
โครงสร้างของส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยรวมงานดา้นนโยบาย ดา้นวชิาการ และดา้นการปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมาย
เดียวใหอ้ยูใ่นส่วนราชการเดียวกนั เพือ่ใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบติังานของส่วนราชการให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการท างานทีซ่ ้ าซอ้น รวมทั้งเป็นการประหยดัทรัพยากรภาครัฐใหม้ากยิง่ขึ้น 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ―กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงสวสัดิการพื้นฐาน พฒันาสู่การพึ่งพาตนเอง‖ 

พันธกิจ (Mission)  

 ๑. พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวสัดิการและการจดับริการเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติและความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 ๒. เสริมพลงัทางสงัคมใหแ้ก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพือ่การมีส่วนร่วมเพือ่การมีส่วนร่วมในการจดั
สวสัดิการและพฒันาสงัคม 

 ๓. พฒันาระบบงานและการจดัการองคก์รเพือ่การบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คง ของ มนุษย ์พ.ศ. 2558 ระบุใหก้รมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ มีภารกิจ อ านาจหนา้ที่ และโครงสร้าง ดงัน้ี 
ภารกิจ  
 การพฒันาสงัคม การจดัสวสัดิการสงัคม การสงัคมสงเคราะห์ การคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิ และการ
ใหบ้ริการสวสัดิการสงัคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ผูท้  าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และ
กลุ่มเป้าหมายพเิศษ รวมถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาสงัคมและการจดัสวสัดิการสงัคมโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการจดักิจกรรมตามโครงการพเิศษ 

อ านาจหน้าที ่
 1.จดัท าและเสนอแนะนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานดา้นการพฒันาสงัคม และการจดัสวสัดิการสังคม  
 2.พฒันาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวธีิการในการพฒันาสงัคม การจดัสวสัดิการสงัคม และการสงัคม
สงเคราะห์ ที่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  
 3.เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัองคก์รเครือข่ายที่เก่ียวขอ้งกบัทุกภาคส่วน  
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 4.พฒันาสงัคม จดับริการสวสัดิการสงัคม การสงัคมสงเคราะห์ การคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง 
ผูท้  าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพเิศษ  
 5.บริหารจดัการและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการพฒันาสงัคมและการจดัสวสัดิการสงัคม
ในความรับผดิชอบของกรม  
 6.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชด าริ โครงการตามพระราชประสงค ์โครงการพระด าริ และ
โครงการอ่ืนที่ไดรั้บมอบหมาย  
 7.ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์กรมพฒันาสังคมและสวัสดกิาร 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย กลไกและระบบสวสัดิการสงัคมและการพฒันาสงัคม 

กลยทุธก์ารด าเนินงาน 

 1.ผลกัดนัและขบัเคล่ือนโยบายสวสัดิการสงัคมและการพฒันาสงัคม 

 2.สร้างความเขา้ใจและความร่วมมือในการขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการสง้คมและการพฒันาสงัคม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพชีวติและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย 

กลยทุธก์ารด าเนินงาน 

 1.พฒันาศกัยภาพกลุ่มเป้าหมาย 

 2.สร้างและยกระดบัมาตรฐานบริการในสถาบนั 

 3.เสริมสร้างทศันคติที่ถูกตอ้งของสงัคมต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 4.สร้างและพฒันากลไกการสร้างความมัน่คงทางสงัคมในระดบัพื้นที่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนุนทุกภาคส่วนใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือนการจดัสวสัดิการสงัคมและพฒันา
สงัคมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและพื้นที ่
กลยทุธก์ารด าเนินงาน 

 1.การมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการและพฒันาสงัคม 

 2.สร้างและพฒันากลไกบูรณาการการจดัสวสัดิการสงัคมและพฒันาสงัคม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองคก์าร เพือ่การบริหารนโยบายและการบริการกลยทุธก์าร
ด าเนินงาน 

 1.เสริมสร้างการพฒันาคนเพือ่พฒันา (SMART 4.5) 

 2.สารสนเทศและการส่ือสารพร้อมสนบัสนุนงานนโยบาย การจดัการ และการบริหาร 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
__________________ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดใหมี้การปรับปรุงกระบวนการจา้งงานภาครัฐในส่วนของลูกจา้งของ
ส่วนราชการใหมี้ความหลากหลาย เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสมในการใชก้ าลงัคนภาครัฐและใหก้ารปฏิบติัราชการมี
ความคล่องตวัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมี้การจา้งพนกังานราชการส าหรับการปฏิบติังานของส่วนราชการ  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗”  
ข้อ ๒[๑]  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป  
ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินและกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

“หวัหนา้ส่วนราชการ” หมายความวา่ ปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธิบดีหรือหวัหนา้ส่วนราชการที่
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหวัหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ และผูว้า่ราชการ
จงัหวดั ซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการ 

“พนกังานราชการ” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสญัญาจา้งโดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ เพือ่เป็นพนกังานของรัฐในการปฏิบติังานใหก้บัส่วนราชการนั้น 

“สญัญาจา้ง” หมายความวา่ สญัญาจา้งพนกังานราชการตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก  าหนดให้

ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือเป็นขอ้หา้มในเร่ืองใด ใหถื้อวา่
พนกังานราชการมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือตอ้งหา้มเช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งดว้ย  ทั้งน้ี 
เวน้แต่เร่ืองใดมีก าหนดไวแ้ลว้โดยเฉพาะในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสญัญาจา้ง  หรือเป็นกรณีที่ส่วนราชการ
ประกาศก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานลกัษณะใด ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั
เช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งในบางเร่ืองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เพือ่เป็น 
___________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน้า ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 
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 มาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
ข้อ ๕  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด ๑ 
พนักงานราชการ 

__________ 
ข้อ ๖  พนกังานราชการมีสองประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พนกังานราชการทัว่ไป ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเป็นงานประจ าทัว่ไป

ของส่วนราชการในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป งานวชิาชีพเฉพาะหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๒) พนกังานราชการพเิศษ ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะที่ตอ้งใชค้วามรู้หรือ

ความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพเิศษเพือ่ปฏิบตัิงานในเร่ืองที่มีความส าคญัและจ าเป็นเฉพาะเร่ืองของส่วนราชการ หรือ
มีความจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

ข้อ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กลุ่มงานบริการ 
(๒) กลุ่มงานเทคนิค 
(๓) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
(๔) กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 
(๕) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๖) กลุ่มงานเช่ียวชาญพเิศษ 
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจก าหนดใหมี้กลุ่มงานยอ่ยเพือ่ใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานของพนกังานราชการได ้
การก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงาน

และคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการอาจก าหนดช่ือต าแหน่งในกลุ่มงานตามความ

เหมาะสมกบัหนา้ที่การปฏิบติังานของพนกังานราชการที่จา้งได ้
ข้อ ๘  ผูซ่ึ้งจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิติัหนา้ที่ได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 
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(๖)[๒] ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุกเพราะกระท าความผดิทาง
อาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษหรือเป็นผูพ้น้โทษมาแลว้เกิน
หา้ปี 

การจา้งบุคคลผูพ้น้โทษมาแลว้เกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเขา้เป็นพนักงานราชการตอ้ง
ก าหนดให้บุคคลผูน้ั้นยืน่หนงัสือรับรองความประพฤติวา่ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสงัคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนดเพือ่ประกอบการพิจารณาดว้ย 

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(๙) คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศการสรรหาหรือ
การเลือกสรรบุคคลเพือ่จา้งเป็นพนกังานราชการ  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปเพือ่ความจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น 

ความใน (๑) ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานราชการชาวต่างประเทศซ่ึงส่วนราชการจ าเป็นตอ้งจา้ง
ตามขอ้ผกูพนัหรือตามความจ าเป็นของภารกิจของส่วนราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มเพิม่ขึ้น 
หรือก าหนดแนวทางปฏิบติัของส่วนราชการในการจา้งพนกังานราชการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ก าหนดใหมี้พนกังานราชการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๙  ให้ส่วนราชการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลาส่ีปี โดยให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยทุธ ์ ทั้งน้ี ตามแนวทางการจดักรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการที่คณะกรรมการก าหนด 

กรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการของส่วนราชการตามวรรคหน่ึง จะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการ
เพือ่ใหค้วามเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหส้ านกังบประมาณสนบัสนุนงบประมาณเพือ่เป็น
ค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลตามความจ าเป็นและสอดคลอ้งกบักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการดงักล่าว  ทั้งน้ี การเบิกจ่าย
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามประเภทรายจ่ายที่ไดรั้บการจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอใหเ้ปล่ียนกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการได ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจง้ใหส้ านกังบประมาณทราบ  

ข้อ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพือ่จา้งเป็นพนกังานราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

____________ 
[๒] ขอ้ ๘ (๖) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนักงานราชการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตัว
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ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะขอยกเวน้หรือเพิม่เติมเก่ียวกบัการสรรหาหรือการเลือกสรรตามที่
คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้สามารถกระท าไดโ้ดยท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑  การจา้งพนกังานราชการใหก้ระท าเป็นสญัญาจา้งไม่เกินคราวละส่ีปีหรือตามโครงการที่มี
ก  าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสญัญาจา้งได ้ ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่
ละส่วนราชการ 

แบบสญัญาจา้งใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
การท าสญัญาตามวรรคหน่ึง ใหห้ัวหนา้ส่วนราชการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วน

ราชการเป็นผูล้งนามในสญัญาจา้งกบัผูไ้ดรั้บการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ 
ข้อ ๑๒  การแต่งกายและเคร่ืองแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด 
เคร่ืองแบบพธีิการใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑๓  วนัเวลาการท างาน หรือวธีิการท างานในกรณีที่ไม่ตอ้งอยูป่ฏิบติังานประจ าส่วนราชการ 

ใหเ้ป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไดต้ามหนา้ที่ของพนกังานราชการในแต่ละต าแหน่ง โดย
ค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

______________ 
ข้อ ๑๔  อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๕  ส่วนราชการอาจก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ

สิทธิประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สิทธิเก่ียวกบัการลา 
(๒) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา 
(๓) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าเบี้ยประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
(๗) การไดรั้บรถประจ าต  าแหน่ง 
(๘) สิทธิอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
หลกัเกณฑก์ารไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด  ทั้งน้ี เท่าที่ไม่ขดั

หรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดเก่ียวกบัการไดรั้บสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ใหแ้กไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานราชการเพือ่ให้ส่วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ตัว
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ข้อ ๑๖  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน
ราชการตามขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๕ เพือ่ปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงค่าครองชีพที่
เปล่ียนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน และฐานะการคลงัของประเทศ รวมทั้ง
ปัจจยัอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ข้อ ๑๗  ใหพ้นกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์และมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสงัคม 

ข้อ ๑๘  ส่วนราชการอาจก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

_________ 
ข้อ ๑๙  ในระหวา่งสญัญาจา้ง ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน

ราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ใหก้ระท าในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 
(ข) การประเมินผลการปฏิบติังานเพือ่ต่อสญัญาจา้ง 
(๒) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการพเิศษ ใหก้ระท าในกรณีการประเมิน

ผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการที่ส่วนราชการก าหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวเพือ่
เป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๒๐  พนกังานราชการผูใ้ดไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ ๑๙ ใหถื้อวา่สญัญาจา้ง
ของพนกังานราชการผูน้ั้นส้ินสุดลง โดยใหส่้วนราชการแจง้ใหพ้นกังานราชการทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัที่
ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการผูน้ั้น 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการรายงานผลการด าเนินการจา้งพนกังานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
หรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวินัย 

_________ 
ข้อ ๒๒  พนกังานราชการมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติังานตามที่ก  าหนดในระเบียบน้ี ตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด และตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง และมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ใน
หนา้ที่ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ตัว
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ข้อ ๒๓  พนกังานราชการตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดตามที่ก  าหนดไวเ้ป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัที่
ส่วนราชการก าหนด 

พนกังานราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง พนกังานราชการผู ้
นั้นเป็นผูก้ระท าผดิวนิยัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิัย 

ข้อ ๒๔  การกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(๑) กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 
(๒) จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเง่ือนไขที่ทางราชการก าหนดให้

ปฏิบติัจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๓) ปฏิบติัหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๔) ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในสญัญา หรือขดัค  าสัง่หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของ

ผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๒ จนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่เจด็วนั ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการ

ก าหนดวนัเวลาการมาท างาน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าใหง้านไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก  าหนดจนเป็นเหตุให้

ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 
(๘) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง หรือกระท าความผดิอาญาโดยมีค าพพิากษาถึงที่สุด ใหจ้  าคุกหรือ

หนกักวา่โทษจ าคุก 
(๙) การกระท าอ่ืนใดที่ส่วนราชการก าหนดวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  
ข้อ ๒๕  เม่ือมีกรณีที่พนกังานราชการถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหห้วัหนา้ส่วน

ราชการจดัใหมี้คณะกรรมการสอบสวนเพือ่ด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอ้งใหโ้อกาสพนกังานราชการที่ถูก
กล่าวหาช้ีแจงและแสดงพยานหลกัฐานเพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวา่พนกังาน
ราชการผูน้ั้นกระท าความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมีค  าสัง่ไล่ออก แต่ถา้ไม่มีมูลกระท าความผดิ
ใหส้ัง่ยตุิเร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการการสอบสวนพนกังานราชการ ใหเ้ป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด 
ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวา่พนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด ใหห้วัหนา้ส่วนราชการสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่
กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 

ในการพจิารณาการกระท าความผดิตามวรรคหน่ึง ให้หวัหนา้ส่วนราชการพจิารณาสอบสวนใหไ้ด้
ความจริงและยตุิธรรมตามวธีิการที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการทางวนิยัแก่
พนกังานราชการ เพือ่เป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
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 การแต่งเร่ืองขึ้นเองหรือพดูเกินจริงกวา่ส่ิงที่ไดท้  า ส่งผลใหว้ิธีการเล่าแตกต่างไป ซ่ึงผูส้มัภาษณ์ที่มีความ
เช่ียวชาญ จะสามารถตั้งค  าถามตอ้นจนจบัไดว้า่เป็นเร่ืองที่แต่งขึ้น 

Guru Tips 

 - บริษทับางแห่ง ค  าถามเหล่าน้ีจะถูกถามเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นถา้จะใหดี้ ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 - ก่อนเขา้สู่ด่านอรหนัตป์ราบเซียน ควรฝึกซอ้มหนา้กระจกก่อน เพือ่ตรวจบุคลิกภาพ ที่ส าคญัตอ้งมี eye 

contact หรือสบตาผูส้มัภาษณ์ อยา่หลบตาหรือมองเพดานเวลาสมัภาษณ์ แมก้ระทัง่การนัง่เทา้คางหรือเทา้โตะ๊ ก็
เป็นการท าใหค้ะแนนบุคลิกภาพลดลงอยา่งน่าใจหาย 

ท าไงดี เจอเจา้นายต่างชาติ 

 - บริษทัญี่ปุ่ น อยากเห็นวา่ที่พนกังานที่มีความน่ิง อดทน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่มีความมัน่ใจในตวัเอง 
พดูจาไม่เยิน่เยอ้ สั้น กระชบั และหากส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นได ้รับรองไดเ้ปรียบกวา่เห็นๆ 

 - บริษทัฝร่ัง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากไดเ้ด็กทีมี่ความมัน่ใจ กลา้พดูกลา้คิด ไฟแรง ทุ่มเท 
แต่ก็มีชีวติดา้นอ่ืนดว้ยนะ อยา่งเช่น มีงานอดิเรกท า มีเที่ยวเล่นบา้งแต่ก็ท  างาน อีกอยา่งที่ส าคญัเลย บุคลิกภาพ ตอ้ง
ดูมัน่ใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พดูภาษาองักฤษได ้
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