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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัพฒันาสังคม ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัน่าน เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของ
สถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน 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 
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คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัน่าน  1 

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

ความรู้เกีย่วกบัส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัน่าน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
วสัิยทัศน์ 
 พม. เป็นผูน้ าดา้นสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยูดี่มีสุขในสังคมคุณภาพ 
พนัธกจิ 
 1. พฒันาคนและสังคมใหมี้คุณภาพเตม็ศกัยภาพและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคม 
 3. พฒันาองคค์วามรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจดัการดา้นการพฒันาสังคม 
 4. จดัระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย เพื่อใหป้ระชาชนมีหลกัประกนัและมีความ
มัน่คงในชีวติ 
ค่านิยมองค์การ 
 อุทิศตน อาสางาน เอ้ืออาทร อ านวยประโยชน์สุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พฒันาศกัยภาพคน ครอบครัว ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และสร้างระบบท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคนใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี 
 2. สร้างหลกัประกนัทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอยา่งเป็นระบบสู่การเป็นหุน้ส่วนทางสังคม 
 4. ยกระดบัองคก์รสู่การเป็นผูน้ าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564 
วสัิยทัศน์ 
 ขบัเคล่ือนและบูรณาการนโยบายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาสังคมอยา่งมีผลสัมฤทธ์ิ 
พนัธกจิ 
 1. เสนอนโยบาย และยทุธศาสตร์ มาตรการ ดา้นการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์สามารถ
สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
 2. บูรณาการการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์และการปฏิบติัเพื่อการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 3. พฒันาองคค์วามรู้ วิจยั พฒันา และถ่ายทอดนวตักรรมทางสังคม 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมอยา่งฉบัพลนั 
ค่านิยมองค์การ 
 อุทิศตน อาสางาน เอ้ืออาทร อ านวยประโยชน์สุข  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 2. ผนึกก าลงัทางสังคมจากทุกภาคส่วน 
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางสังคม 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัน่าน  2 

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

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
__________________ 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดใหมี้การปรับปรุงกระบวนการจา้งงานภาครัฐในส่วนของลูกจา้งของ
ส่วนราชการใหมี้ความหลากหลาย เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการใชก้ 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]  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป  
ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินและกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

“หวัหนา้ส่วนราชการ” หมายความวา่ ปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธิบดีหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหวัหนา้หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีฐานะเป็นส่วนราชการ และผูว้า่ราชการ
จงัหวดั ซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการ 

“พนกังานราชการ” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสัญญาจา้งโดยไดรั้บค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนกังานของรัฐในการปฏิบติังานใหก้บัส่วนราชการนั้น 

“สัญญาจา้ง” หมายความวา่ สัญญาจา้งพนกังานราชการตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดให้

ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือเป็นขอ้หา้มในเร่ืองใด ใหถื้อวา่
พนกังานราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือตอ้งหา้มเช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งดว้ย  ทั้งน้ี 
เวน้แต่เร่ืองใดมีก าหนดไวแ้ลว้โดยเฉพาะในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจา้ง  หรือเป็นกรณีท่ีส่วนราชการ
ประกาศก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานลกัษณะใด ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั
เช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งในบางเร่ืองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เพื่อเป็น 
มาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
___________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕ ง/หนา้ ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 

ตัว
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่าง
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ข้อ ๕  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
หมวด ๑ 

พนักงานราชการ 
__________ 

ข้อ ๖  พนกังานราชการมีสองประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พนกังานราชการทัว่ไป ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเป็นงานประจ าทัว่ไป

ของส่วนราชการในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป งานวชิาชีพเฉพาะหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๒) พนกังานราชการพิเศษ ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะท่ีตอ้งใชค้วามรู้หรือ

ความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบติังานในเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นเฉพาะเร่ืองของส่วนราชการ หรือมี
ความจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

ข้อ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กลุ่มงานบริการ 
(๒) กลุ่มงานเทคนิค 
(๓) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
(๔) กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 
(๕) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๖) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจก าหนดใหมี้กลุ่มงานยอ่ยเพื่อใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานของพนกังานราชการได ้
การก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงาน

และคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการอาจก าหนดช่ือต าแหน่งในกลุ่มงานตามความ

เหมาะสมกบัหนา้ท่ีการปฏิบติังานของพนกังานราชการท่ีจา้งได ้
ข้อ ๘  ผูซ่ึ้งจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

ตัว
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(๖)[๒] ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผดิทาง
อาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษหรือเป็นผูพ้น้โทษมาแลว้เกิน
หา้ปี 

การจา้งบุคคลผูพ้น้โทษมาแลว้เกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเขา้เป็นพนกังานราชการตอ้ง
ก าหนดให้บุคคลผูน้ั้นยื่นหนงัสือรับรองความประพฤติวา่ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ
ของสังคมตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(๙) คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามท่ีส่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศการสรรหาหรือ
การเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการ  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น 

ความใน (๑) ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานราชการชาวต่างประเทศซ่ึงส่วนราชการจ าเป็นตอ้งจา้ง
ตามขอ้ผกูพนัหรือตามความจ าเป็นของภารกิจของส่วนราชการ 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มเพิ่มข้ึน 
หรือก าหนดแนวทางปฏิบติัของส่วนราชการในการจา้งพนกังานราชการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ก าหนดใหมี้พนกังานราชการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๙  ใหส่้วนราชการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลาส่ีปี โดยให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยทุธ์  ทั้งน้ี ตามแนวทางการจดักรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

กรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการของส่วนราชการตามวรรคหน่ึง จะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหส้ านกังบประมาณสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลตามความจ าเป็นและสอดคลอ้งกบักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการดงักล่าว  ทั้งน้ี การเบิกจ่าย
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามประเภทรายจ่ายท่ีไดรั้บการจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอใหเ้ปล่ียนกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการได ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจง้ใหส้ านกังบประมาณทราบ  

ข้อ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีท่ีส่วนราชการใดจะขอยกเวน้หรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสรรหาหรือการเลือกสรรตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหส้ามารถกระท าไดโ้ดยท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 
____________ 
[๒] ขอ้ ๘ (๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนกังานราชการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ข้อ ๑๑  การจา้งพนกังานราชการใหก้ระท าเป็นสัญญาจา้งไม่เกินคราวละส่ีปีหรือตามโครงการท่ีมี
ก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่
ละส่วนราชการ 

แบบสัญญาจา้งใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
การท าสัญญาตามวรรคหน่ึง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วน

ราชการเป็นผูล้งนามในสัญญาจา้งกบัผูไ้ดรั้บการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ 
ข้อ ๑๒  การแต่งกายและเคร่ืองแบบปกติ ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
เคร่ืองแบบพิธีการใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑๓  วนัเวลาการท างาน หรือวธีิการท างานในกรณีท่ีไม่ตอ้งอยูป่ฏิบติังานประจ าส่วนราชการ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีส่วนราชการก าหนด  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไดต้ามหนา้ท่ีของพนกังานราชการในแต่ละต าแหน่ง โดย
ค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

______________ 
ข้อ ๑๔  อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๕  ส่วนราชการอาจก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ

สิทธิประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สิทธิเก่ียวกบัการลา 
(๒) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา 
(๓) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าเบ้ียประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
(๗) การไดรั้บรถประจ าต าแหน่ง 
(๘) สิทธิอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
หลกัเกณฑก์ารไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการก าหนด  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดั

หรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเก่ียวกบัการไดรั้บสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใหแ้กไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานราชการเพื่อใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๑๖  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน 
ราชการตามขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๕ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงค่าครองชีพท่ี 

ตัว
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เปล่ียนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน และฐานะการคลงัของประเทศ รวมทั้ง
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ ๑๗  ใหพ้นกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์และมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสังคม 

ข้อ ๑๘  ส่วนราชการอาจก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

_________ 
ข้อ ๑๙  ในระหวา่งสัญญาจา้ง ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน

ราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ใหก้ระท าในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 
(ข) การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อต่อสัญญาจา้ง 
(๒) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการพิเศษ ใหก้ระท าในกรณีการประเมิน

ผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง 
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการท่ีส่วนราชการก าหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวเพื่อ
เป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๒๐  พนกังานราชการผูใ้ดไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ ๑๙ ใหถื้อวา่สัญญาจา้ง
ของพนกังานราชการผูน้ั้นส้ินสุดลง โดยใหส่้วนราชการแจง้ใหพ้นกังานราชการทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ี
ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการผูน้ั้น 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการรายงานผลการด าเนินการจา้งพนกังานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
หรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

หมวด ๔ 
วนัิยและการรักษาวนัิย 

_________ 
ข้อ ๒๒  พนกังานราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานตามท่ีก าหนดในระเบียบน้ี ตามท่ีส่วนราชการ

ก าหนด และตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง และมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งใน
หนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๓  พนกังานราชการตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัท่ี 
ส่วนราชการก าหนด 

ตัว
อย
่าง
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พนกังานราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง พนกังานราชการผู ้
นั้นเป็นผูก้ระท าผดิวินยัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั 

ข้อ ๒๔  การกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(๑) กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
(๒) จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเง่ือนไขท่ีทางราชการก าหนดให้

ปฏิบติัจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(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 าหนดจนเป็นเหตุให้

ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งท่ีส่วนราชการก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 
(๘) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง หรือกระท าความผดิอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้  าคุกหรือ

หนกักวา่โทษจ าคุก 
(๙) การกระท าอ่ืนใดท่ีส่วนราชการก าหนดวา่เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  
ข้อ ๒๕  เม่ือมีกรณีท่ีพนกังานราชการถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ให้หวัหนา้ส่วน

ราชการจดัใหมี้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอ้งใหโ้อกาสพนกังานราชการท่ีถูก
กล่าวหาช้ีแจงและแสดงพยานหลกัฐานเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา่พนกังาน
ราชการผูน้ั้นกระท าความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมีค าสั่งไล่ออก แต่ถา้ไม่มีมูลกระท าความผดิ
ใหส้ั่งยติุเร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการการสอบสวนพนกังานราชการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
ข้อ ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏวา่พนกังานราชการกระท าความผิดวนิยัไม่ร้ายแรงตามท่ีส่วนราชการ

ก าหนด ใหห้วัหนา้ส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่
กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผิด 

ในการพิจารณาการกระท าความผดิตามวรรคหน่ึง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสอบสวนใหไ้ด้
ความจริงและยติุธรรมตามวธีิการท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการทางวนิยัแก่
พนกังานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๕ 
การส้ินสุดสัญญาจ้าง 

_________ 

ตัว
อย
่าง
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ข้อ ๒๘  สัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง 
(๒) พนกังานราชการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบน้ีหรือตามท่ีส่วนราชการ

ก าหนด 
(๓) พนกังานราชการตาย 
(๔) ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ ๑๙ 
(๕) พนกังานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระท าความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจา้ง 
ข้อ ๒๙  ในระหวา่งสัญญาจา้ง พนกังานราชการผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากการปฏิบติังาน ใหย้ืน่

หนงัสือขอลาออกต่อหวัหนา้ส่วนราชการตามหลกัเกณฑ์ท่ีส่วนราชการก าหนด 
ข้อ ๓๐  ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจา้งกบัพนกังานราชการผูใ้ดก่อนครบก าหนดตามสัญญา

จา้งได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ และไม่เป็นเหตุท่ีพนกังานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจา้ง
ได ้เวน้แต่ส่วนราชการจะก าหนดใหใ้นกรณีใดไดรั้บค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไว ้

ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งใหพ้นกังานราชการไปปฏิบติังาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้งได ้โดยไม่เป็นเหตุใหพ้นกังานราชการอา้งขอเลิกสัญญาจา้งหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการน้ีส่วนราชการอาจก าหนดใหค้่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้
ไปปฏิบติังานดงักล่าวก็ได ้ 

ข้อ ๓๒  ในกรณีท่ีบุคคลใดพน้จากการเป็นพนกังานราชการแลว้ หากในการปฏิบติังานของบุคคล
นั้นในระหวา่งท่ีเป็นพนกังานราชการก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งรับผิดชอบใน
ความเสียหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวสิัย ในการน้ีส่วนราชการอาจหกัค่าตอบแทนหรือเงิน
อ่ืนใดท่ีบุคคลนั้นจะไดรั้บจากส่วนราชการไวเ้พื่อช าระค่าความเสียหายดงักล่าวก็ได ้

ข้อ ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการเลิก
สัญญาจา้งตามหมวดน้ี เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

__________ 
ข้อ ๓๔  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ” เรียกโดย

ยอ่วา่ “คพร.” ประกอบดว้ยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นรองประธานกรรมการ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการส านกังาน
ประกนัสังคม อยัการสูงสุด อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน
กระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการ และ

ตัว
อย
่าง
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กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนส่ีคนซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพนัธ์ สาขาละหน่ึงคน 

ใหผู้แ้ทนส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทน
ส านกังบประมาณและผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ข้อ ๓๕  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหมี้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

ข้อ ๓๖  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก 
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุแทนต าแหน่งท่ีวา่งหรือแต่งตั้งเพิ่มข้ึน ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บ

แต่งตั้งมีวาระเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงยงัอยูใ่นต าแหน่ง 
ข้อ ๓๗  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(๑) ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ข

ระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้ง

เป็นพนกังานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจา้ง 
(๓) ก าหนดกลุ่มงานและลกัษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานของพนกังาน

ราชการ 
(๔) ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการท่ีส่วนราชการเสนอ 
(๕) ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนกังานราชการ 
(๖) ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 
(๗) ตีความและวนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้งัคบัระเบียบน้ี 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร 
(๙) อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ข้อ ๓๘  ใหส้ านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับผดิชอบในงานธุรการของ

คณะกรรมการและปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๓๙  ในกรณีท่ีเร่ืองใดตามระเบียบน้ีก าหนดใหส่้วนราชการก าหนดหลกัเกณฑห์รือปฏิบติัใน

เร่ืองใด คณะกรรมการอาจก าหนดใหเ้ร่ืองนั้นตอ้งกระท าโดย อ.ก.พ กรม องคก์ารบริหารงานบุคคลอ่ืนของส่วน
ราชการ หรือใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผูด้  าเนินการก็ได ้

บทเฉพาะกาล 
_________ 

ข้อ ๔๐  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการบริหารงานลูกจา้ง 

ตัว
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่าง
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สัญญาจา้งตามค าสั่งคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐท่ี ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานลูกจา้งสัญญาจา้ง ลงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการตาม
ระเบียบน้ี จนกวา่คณะกรรมการตามระเบียบน้ีจะเขา้รับหนา้ท่ี 

ข้อ ๔๑  ในกรณีท่ีส่วนราชการยงัจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการไม่แลว้เสร็จ ถา้มีความ
จ าเป็นตอ้งจา้งพนกังานราชการในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ใหด้ าเนินการจา้งไดใ้นกรณีท่ีมีงบประมาณและ
โครงการแลว้ หรือส าหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการจา้ง 

ข้อ ๔๒  ในกรณีท่ีอตัราลูกจา้งประจ าวา่งลงและคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลงัคนภาครัฐก าหนดใหจ้า้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ส่วนราชการจะด าเนินการจา้งเป็นพนกังานราชการตามระเบียบน้ี
ไดต้ั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๔๓  ในกรณีท่ีอตัราลูกจา้งประจ าวา่งลงระหวา่งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงตอ้งยบุ
เลิกต าแหน่งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๖ หากส่วนราชการยงัมีความจ าเป็นและไม่ใช่
กรณีการจา้งเหมาบริการ ให้ขออนุมติัคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดใหเ้ป็นพนกังานราชการ 

   
ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนกังานราชการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐[๓] 
ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

___________ 
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หนา้ ๑/๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
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่าง
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แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
และที่แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ต าแหน่งของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานธุรการ 

 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง.  กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี  
2. การกระท าในขอ้ใดไม่ถือวา่เป็นความผดิวินยั 

 ก. ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ    

 ข. ละทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 5 วนั 

 ค. ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
 ง. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
ตอบ ข.  ตามขอ้ 24 ในระเบียบน้ี  

3. ในกรณีท่ีพนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ใหห้วัหนา้ราชการลงโทษประการใด 

 ก. สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์    ข. ตดัเงินเดือนค่าตอบแทน 

 ค. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตามขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

4. การส้ินสุดสัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก. ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง   ข. ขาดคุณสมบติัตามลกัษณะตอ้งหา้ม 

 ค. ไม่ผา่นการประเมินงาน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตามขอ้ 28 ในระเบียบน้ี 

5. อกัษรยอ่ “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ”  คือขอ้ใด 

 ก. “คพร.”     ข. “ค.พ.ร.”  

 ค. “คกบ.”     ง.  “ค.ก.บ.” 

ตอบ ก.  ตามขอ้ 34 ในระเบียบน้ี 

6. ก าหนดระยะเวลาการจา้งพนกังานราชการ มีก าหนดระยะเวลาเท่าใด 

 ก. ไม่เกิน 2 ปี     ข. ไม่เกิน  3 ปี 

 ค. ไม่เกิน 4 ปี     ง. แลว้แต่กรณีตามจ าเป็น 

ตอบ ค.  ตามขอ้ 11ในระเบียบน้ี 

7. “เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน” เทียบไดก้บักลุ่มงานใดของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง. กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตัว
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่าง
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ตอบ ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ( เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร พนกังานคุมประพฤติ 
นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการสาธารณสุข ) 
8. การจ่าย ค่าตอบแทน ผลงานผูท่ี้ท  ามากและมีผลงานมากยอ่มไดรั้บค่าตอบแทนมาก  ส่วนผูท่ี้ท  างานนอ้ยและ
ไดผ้ลงานท่ีมีคุณค่านอ้ยยอ่มไดค้่าตอบแทนนอ้ย คือขอ้ใด 

 ก. Performance Pay    ข. Performance  Salary 

 ค. Competency Pay    ง. Competency Salary 

ตอบ ก. Performance Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิของงาน ผูท่ี้ท  างานมากและไดผ้ลงานท่ี
มีคุณค่ามากยอ่มจะไดรั้บค่าตอบแทนมาก ส่วนผูท่ี้ท  างานนอ้ย และไดผ้ลงานท่ีมีคุณค่านอ้ย ยอ่มไดค้่าตอบแทน
นอ้ย 

          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 

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.  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

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

 ข.  3 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ  พนกังานราชการเช่ียวชาญ 

 ค.  4 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ พนกังานราชการเช่ียวชาญ พนกังานราชการ
วชิาการ 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตัว
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ตอบ  ก. ตามขอ้ 6ในระเบียบน้ี 

14. กรณีการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานใด 

 ก.  กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการๆ   

 ข.  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 

 ค.  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

15. ตามขอ้ 3 ขา้งตน้ การก าหนดใหพ้นกังานราชการมีต าแหน่งในกลุ่มงานใดและการก าหนดลกัษณะงานของ
คุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามใครประกาศ 

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

16. บุคคลจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ใด 

 ก.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ข.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 

 ค.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

 ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 8 ในระเบียบน้ี 

17. ใหส่้วนราชการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลาก่ีปี 

 ก.  ระยะเวลา 1 ปี     ข.  ระยะเวลา 2 ปี 

 ค.  ระยะเวลา 3 ปี     ง.  ระยะเวลา 4 ปี 

ตอบ ง. ตามขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 

18. กรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการของส่วนราชการจะตอ้งเสนอต่อใครและหน่วยใด 

 ก.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ข.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. ตามขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 

19. อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการให้เป็นไปตามท่ีใครหรือหน่วยงานใดก าหนด  

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

 ค.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ง.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ตอบ ค. ตามขอ้ 14 ในระเบียบน้ี 

20. พนกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามขอ้ใดบา้ง 

 ก.  สิทธิเก่ียวกบัการลา 
 ข.  สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 
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 ค.  ค่าเบ้ียประชุม     

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 

21. กรณีท่ีเห็นสมควรแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการอาจเสนอต่อใครหรือหน่วยงานใด 

 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ข.  ส านกันายกรัฐมนตรี    

 ค.  คณะรัฐมนตรี     ง.  รัฐสภา 
ตอบ ค.ตามขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 

22. กรณีในระหวา่งสัญญาจา้ง ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการตามขอ้
ใด 

 ก.  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ในกรณีผลการปฏิบติังานประจ าปี 

 ข.  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการพิเศษใหก้ระท าในกรณีการประเมินผลส าเร็จของงาน
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 ค.  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการเช่ียวชาญ 

 ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 19 ในระเบียบน้ี 

23. กรณีพนกังานราชการไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานใหถื้อวา่สัญญาจา้งส้ินสุดลงโดยใหส่้วนราชการ
หรือใหพ้นกังานราชการทราบภายในก่ีวนั 

 ก.  ภายใน 40 วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ข.  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ค.  ภายใน 7  วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ง.  ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

ตอบ ค. ตามขอ้ 20 ในระเบียบน้ี 

24. กรณีการกระท าความผดิขอ้ใด ถือวา่เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
 ก.  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหร้าชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

 ข.  กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 

 ค.  ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาหรือขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 24 ในระเบียบน้ี 

25. กรณีการกระท าความผดิโดยละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนักินกวา่ก่ีวนั จึงถือวา่เป็น
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ก.  เกินกวา่ 7 วนั     ข.  เกินกวา่ 14 วนั 
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 ค.  เกินกวา่ 30 วนั     ง.  เกินกวา่ 45 วนั 

ตอบ ก.   
26. ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา่พนกังานราชการคนใดกระท าความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง ใหห้วัหนา้ส่วน
ราชการมีค าสั่งอยา่งไร 

 ก.  สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์    ข.  ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก     ง.  ตดัเงินค่าตอบแทน 

ตอบ ค. ตามขอ้ 25 ในระเบียบน้ี 

27. ในกรณีท่ีปรากฏวา่พนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรงตามท่ีส่วนราชการก าหนด ใหห้วัหนา้
ส่วนราชการสั่งลงโทษอยา่งไร 

 ก.  สัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์    ข.  ตดัเงินค่าตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก ปลดออก    ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

28. กรณีสัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก.  พนกังานราชการขาดคุณสมบติัเพราะเป็นบุคคลลม้ละลาย 

 ข.  ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 ค.  พนกังานราชการถูกให้ออก เพราะกระท าความผิดอยา่งร้ายแรง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 28 ในระเบียบน้ี 

29. ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจา้งกบัพนกังานราชการก่อนครบก าหนดตามสัญญาจา้งไดแ้ละไม่เป็นเหตุท่ี
พนกังานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทน เวน้แต่กรณีใด 

 ก.  กรณีส่วนราชการไดก้ าหนดเง่ือนไขค่าตอบแทนไว ้

 ข.  กรณีส่วนราชการจะก าหนดใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด 

 ค.  กรณีส่วนราชการไดก้ าหนดกฎหรือระเบียบไวใ้หไ้ดรั้บค่าตอบแทน 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. ตามขอ้ 30 ในระเบียบน้ี 

30. คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรียกโดยยอ่วา่อะไร 

 ก.  กพร.   ข.  กบบ.  ค.  คพร.  ง.  คบร. 
ตอบ ค. ตามขอ้ 34 ในระเบียบน้ี 

31. ใครเป็นคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  รองนายกรัฐมนตรี    ข.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. 
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32. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 

 ก.  คราวละ 1 ปี     ข.  คราวละ 2 ปี   

 ค.  คราวละ 3 ปี     ง.  คราวละ 4 ปี 

ตอบ ข. ตามขอ้ 35 ในระเบียบน้ี 

33. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งเม่ือใดบา้ง 
 ก.  ประธานกรรมการใหอ้อก   ข.  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 ค.  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง   ง.  เป็นขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐ 

ตอบ ก. ตามขอ้ 36 ในระเบียบน้ี 

34. กรณีใดต่อไปน้ี เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังาน
ราชการ 

 ข.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิยั พนกังานราชการ 

 ค.  ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขระเบียบ
หรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 37 ในระเบียบน้ี 

35. ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการท่ีส่วนราชการเสนอ 

 ข.  ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ค.  ตีความและวนิิจฉยัปัญหาการกระท าผดิวินยัร้ายแรงของพนกังานราชการ 

 ง.  ก าหนดค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนกังานราชการ 

ตอบ ค.  
 

 

 

----------------------------------- 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
_______________ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ เสียใหม่ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
  ข้อ ๒๑ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป 
  ข้อ ๓ ใหย้กเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
  ๓.๒ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  ๓.๓ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 
  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
  ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน เวน้แต่กรณีท่ีกล่าวในขอ้ ๕ 
  ข้อ ๔ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ส่วนราชการ 
  ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติังานสารบรรณนอกเหนือไปจากท่ีไดก้ าหนดไว ้
ในระเบียบน้ีใหข้อท าความตกลงกบัผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  ข้อ ๕๒ ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ หรือระเบียบวา่ดว้ยการ
รักษาความลบัของทางราชการ ก าหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบังานสารบรรณไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมาย 
หรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 
  ข้อ ๖ ในระเบียบน้ี 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา่ งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจดัท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยมื จนถึงการท าลาย 
  “หนงัสือ” หมายความวา่ หนงัสือราชการ 
  “อิเล็กทรอนิกส์”๓ หมายความวา่ การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคล่ืน 
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวธีิอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั และใหห้มายความรวมถึงการประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง วธีิการ
ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ิธีต่าง ๆ เช่นวา่นั้น 
  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”๔ หมายความวา่ การรับส่งขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือผา่น 
______________ 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษท่ี ๙๙ ง/หนา้ ๑/๒๓ กนัยายน ๒๕๔๘ 
๒ ขอ้ ๕ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓ ขอ้ ๖ นิยามค าวา่ “อิเลก็ทรอนิกส์” เพิ่มโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔ ขอ้ ๖ นิยามค าวา่ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เพิ่มโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  “ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม ส านกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินหรือในต่างประเทศ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการดว้ย 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการใหป้ฏิบติังานใน
เร่ืองใด ๆ และใหห้มายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในลกัษณะ
เดียวกนั 
  ข้อ ๗ ค าอธิบายซ่ึงก าหนดไวท้า้ยระเบียบ ใหถื้อวา่เป็นส่วนประกอบท่ีใชใ้นงานสารบรรณและให้
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
  ข้อ ๘ ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจตีความและวนิิจฉยั
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวกและจดัท าค าอธิบาย กบัใหมี้หนา้ท่ี
ด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบังานสารบรรณ 
  การตีความ การวนิิจฉยัปัญหา และการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวก และค าอธิบายตามวรรคหน่ึง ปลดั
ส านกันายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันาระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได ้

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 
____________ 

  ข้อ ๙๕ หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 
  ๙.๑ หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 
  ๙.๒ หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
  ๙.๓ หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง 
ส่วนราชการ 
  ๙.๔ เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
  ๙.๕ เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 
  ๙.๖ ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  ข้อ ๑๐ หนงัสือ มี ๖ ชนิด คือ 
  ๑๐.๑ หนงัสือภายนอก 
  ๑๐.๒ หนงัสือภายใน 
  ๑๐.๓ หนงัสือประทบัตรา 
_________ 
๕ ขอ้ ๙ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  ๑๐.๔ หนงัสือสั่งการ 
  ๑๐.๕ หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
  ๑๐ ๖ หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึน หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 

ส่วนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
_____________ 

  ข้อ ๑๑ หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็น
หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๑ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๑.๑ ท่ีใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ 
ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง ส าหรับหนงัสือของคณะกรรมการใหก้ าหนดรหสัตวัพยญัชนะเพิ่มข้ึนไดต้ามความ
จ าเป็น 
  ๑๑.๒ ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ใหล้งช่ือส่วนราชการ สถานท่ีราชการหรือคณะกรรมการซ่ึง
เป็นเจา้ของหนงัสือนั้น และโดยปกติใหล้งท่ีตั้งไวด้ว้ย 
  ๑๑.๓ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออก
หนงัสือ 
  ๑๑.๔ เร่ือง ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้นในกรณีท่ีเป็นหนงัสือต่อเน่ือง 
โดยปกติใหล้งเร่ืองของหนงัสือฉบบัเดิม 
  ๑๑.๕ ค าข้ึนตน้ ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม 
และค าลงทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ แลว้ลงต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตวั
บุคคลไม่เก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ๑๑.๖ อา้งถึง (ถา้มี) ใหอ้า้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีติดต่อกนัเฉพาะหนงัสือท่ีส่วนราชการผูรั้บหนงัสือ
ไดรั้บมาก่อนแลว้ จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือการอา้งถึง ใหอ้า้งถึง
หนงัสือฉบบัสุดทา้ยท่ีติดต่อกนัเพียงฉบบัเดียว เวน้แต่มีเร่ืองอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญัตอ้งน ามาพิจารณา จึงอา้งถึง
หนงัสือฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นโดยเฉพาะใหท้ราบดว้ย 
  ๑๑.๗ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (ถา้มี) ใหล้งช่ือส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนั้น 
ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกนัได ้ใหแ้จง้ดว้ยวา่ส่งไปโดยทางใด 
  ๑๑.๘ ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงคห์ลาย
ประการใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ 
  ๑๑.๙ ค าลงทา้ย ใหใ้ชค้  าลงทา้ยตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม 
และค าลงทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ 
  ๑๑.๑๐ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือ และใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ต้
ลายมือช่ือ ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๓ 
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  ๑๑.๑๑ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของเจา้ของหนงัสือ 
  ๑๑.๑๒ ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ 
ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักระทรวง หรือทบวง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองทั้งระดบักรมและ
กอง ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมลงมา ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองเพียงระดบักองหรือ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
  ๑๑.๑๓ โทร ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ
และหมายเลขภายในตูส้าขา (ถา้มี) ไวด้ว้ย 
  ๑๑.๑๔ ส าเนาส่ง (ถา้มี) ในกรณีท่ีผูส่้งจดัท าส าเนาส่งไปใหส่้วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบ และ
ประสงคจ์ะใหผู้รั้บทราบวา่ไดมี้ส าเนาส่งไปใหผู้ใ้ดแลว้ ใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ หรือช่ือยอ่ของส่วนราชการหรือช่ือบุคคลท่ี
ส่งส าเนาไปให ้เพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ ถา้หากมีรายช่ือท่ีส่งมากใหพ้ิมพว์า่ส่งไปตามรายช่ือท่ีแนบ 
และแนบรายช่ือไปดว้ย 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือภายใน 
____________ 

  ข้อ ๑๒ หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก เป็น
หนงัสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 
๒ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๒.๑ ส่วนราชการ ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือโดยมี
รายละเอียดพอสมควร โดยปกติถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมข้ึนไปให้ลงช่ือส่วนราชการเจา้ของ
เร่ืองทั้งระดบักรมและกอง ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่กรมลงมาใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของ
เร่ืองเพียงระดบักอง หรือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองพร้อมทั้งหมายเลขโทรศพัท ์(ถา้มี) 
  ๑๒.๒ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ 
ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง ส าหรับหนงัสือของคณะกรรมการใหก้ าหนดรหสัตวัพยญัชนะเพิ่มข้ึนไดต้ามความ
จ าเป็น 
  ๑๒.๓ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 
  ๑๒.๔ เร่ือง ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้นในกรณีท่ีเป็นหนงัสือ
ต่อเน่ือง โดยปกติใหล้งเร่ืองของหนงัสือฉบบัเดิม 
  ๑๒.๕ ค าข้ึนตน้ ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม 
และค าลงทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ แลว้ลงต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตวั
บุคคลไม่เก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ๑๒.๖ ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงคห์ลาย
ประการใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ ในกรณีท่ีมีการอา้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีติดต่อกนัหรือมีส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ใหร้ะบุไวใ้นขอ้น้ี 
  ๑๒.๗ ลงช่ือและต าแหน่ง ใหป้ฏิบติัตามขอ้ ๑๑.๑๐ และขอ้ ๑๑.๑๑โดยอนุโลม 
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------------------------------------------------------------------------------ 

  ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัใดประสงคจ์ะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช้
ตามความเหมาะสมก็ใหก้ระท าได ้

ส่วนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

___________ 
  ข้อ ๑๓ หนงัสือประทบัตรา คือ หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการ
ระดบักรมข้ึนไป โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักอง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม
ข้ึนไป เป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่ก ากบัตรา 
  หนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้ั้งระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ และระหวา่งส่วนราชการกบั
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั ไดแ้ก่ 
  ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๑๓.๒ การส่งส าเนาหนงัสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  ๑๓.๓ การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการส าคญั หรือการเงิน 
  ๑๓.๔ การแจง้ผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
  ๑๓.๕ การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง 
  ๑๓.๖ เร่ืองซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ใหใ้ชห้นงัสือ
ประทบัตรา 
  ข้อ ๑๔ หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๓ทา้ยระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๔.๑ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ 
ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 
  ๑๔.๒ ถึง ใหล้งช่ือส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีหนงัสือนั้นมีถึง 
  ๑๔.๓ ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
  ๑๔.๔ ช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก 
  ๑๔.๕ ตราช่ือส่วนราชการ ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ ๗๒ ดว้ยหมึกแดง และให้
ผูรั้บผดิชอบลงลายมือช่ือยอ่ก ากบัตรา 
  ๑๔.๖ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือนและตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออก
หนงัสือ 
  ๑๔.๗ ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ 
  ๑๔.๘ โทร หรือท่ีตั้ง ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องส่วนราชการเจา้ของเร่ืองและมายเลขภายใน
ตูส้าขา (ถา้มี) ดว้ย ในกรณีท่ีไม่มีโทรศพัท ์ใหล้งท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองโดยใหล้งต าบลท่ีอยูต่ามความ
จ าเป็น และแขวงไปรษณีย ์(ถา้มี) 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ส่วนที่ ๔ 
หนังสือส่ังการ 
___________ 

  ข้อ ๑๕ หนงัสือสั่งการ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบ
ไวโ้ดยเฉพาะ 
  หนงัสือสั่งการมี ๓ ชนิด ไดแ้ก่ ค าสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
  ข้อ ๑๖ ค าสั่ง คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมายใชก้ระดาษ
ตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๔ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๖.๑ ค าสั่ง ใหล้งช่ือส่วนราชการ หรือต าแหน่งของผูมี้อ  านาจท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๒ ท่ี ใหล้งเลขท่ีท่ีออกค าสั่ง โดยเร่ิมฉบบัแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นล าดบัไปจนส้ินปีปฏิทินทบั
เลขปีพุทธศกัราชท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๓ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๔ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุท่ีออกค าสั่ง และอา้งถึงอ านาจท่ีใหอ้อกค าสั่ง(ถา้มี) ไวด้ว้ย แลว้จึงลง
ขอ้ความท่ีสั่ง และวนัใชบ้งัคบั 
  ๑๖.๕ สั่ง ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๖ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกค าสั่ง และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
  ๑๖.๗ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกค าสั่ง 
  ข้อ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไว ้โดยจะอาศยัอ านาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได ้เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบติังานเป็นการประจ า ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๕ ทา้ยระเบียบ 
โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๗.๑ ระเบียบ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกระเบียบ 
  ๑๗.๒ วา่ดว้ย ใหล้งช่ือของระเบียบ 
  ๑๗.๓ ฉบบัท่ี ถา้เป็นระเบียบท่ีกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในเร่ืองนั้น ไม่ตอ้งลงวา่เป็นฉบบัท่ีเท่าใด แต่
ถา้เป็นระเบียบเร่ืองเดียวกนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใหล้งเป็น ฉบบัท่ี ๒ และท่ีถดั ๆ ไปตามล าดบั 
  ๑๗.๔ พ.ศ. ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกระเบียบ 
  ๑๗.๕ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกระเบียบ และอา้งถึง
กฎหมายท่ีใหอ้ านาจออกระเบียบ (ถา้มี) 
  ๑๗.๖ ขอ้ ใหเ้รียงขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นระเบียบเป็นขอ้ ๆ โดยใหข้อ้ ๑เป็นช่ือระเบียบ ขอ้ ๒ เป็นวนั
ใชบ้งัคบัก าหนดวา่ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด และขอ้สุดทา้ย เป็นขอ้ผูรั้กษาการ ระเบียบใดถา้มีมากขอ้หรือหลายเร่ือง 
จะแบ่งเป็นหมวดก็ได ้โดยใหย้า้ยขอ้ผูรั้กษาการไปเป็นขอ้สุดทา้ยก่อนท่ีจะข้ึนหมวด ๑ 
  ๑๗.๗ ประกาศ ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ี
ออกระเบียบ 
  ๑๗.๘ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกระเบียบ และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
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  ๑๗.๙ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกระเบียบ 
  ข้อ ๑๘ ขอ้บงัคบั คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย
ท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๖ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๘.๑ ขอ้บงัคบั ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๒ วา่ดว้ย ใหล้งช่ือของขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๓ ฉบบัท่ี ถา้เป็นขอ้บงัคบัท่ีกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในเร่ืองนั้น ไม่ตอ้งลงวา่เป็นฉบบัท่ีเท่าใด แต่
ถา้เป็นขอ้บงัคบัเร่ืองเดียวกนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใหล้งเป็นฉบบัท่ี ๒ และท่ีถดั ๆ ไปตามล าดบั 
  ๑๘.๔ พ.ศ. ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๕ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกขอ้บงัคบั และอา้งถึง
กฎหมายท่ีใหอ้ านาจออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๖ ขอ้ ใหเ้รียงขอ้ความท่ีจะใชบ้งัคบัเป็นขอ้ ๆ โดยให ้ขอ้ ๑ เป็นช่ือขอ้บงัคบั ขอ้ ๒ เป็นวนัใช้
บงัคบัก าหนดวา่ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด และขอ้สุดทา้ยเป็นขอ้ผูรั้กษาการ ขอ้บงัคบัใดถา้มีมากขอ้หรือหลายเร่ือง
จะแบ่งเป็นหมวดก็ได ้โดยใหย้า้ยขอ้ผูรั้กษาการไปเป็นขอ้สุดทา้ยก่อนท่ีจะข้ึนหมวด ๑ 
  ๑๘.๗ ประกาศ ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราช ท่ี
ออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๘ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกขอ้บงัคบั และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือ
ช่ือ 
  ๑๘.๙ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกขอ้บงัคบั 

ส่วนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพนัธ์ 

______________ 
  ข้อ ๑๙ หนงัสือประชาสัมพนัธ์ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดแบบไวโ้ดยเฉพาะหนงัสือประชาสัมพนัธ์มี ๓ ชนิด ไดแ้ก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
  ข้อ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบหรือแนะแนวทาง
ปฏิบติั ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๗ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๒๐.๑ ประกาศ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ 
  ๒๐.๒ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 
  ๒๐.๓ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 
  ๒๐.๔ ประกาศ ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ี
ออกประกาศ 
  ๒๐.๕ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกประกาศ และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
  ๒๐.๖ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกประกาศ 
  ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจง้ความ ใหเ้ปล่ียนค าวา่ประกาศ เป็น แจง้ความ 
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 ถา้เป็นผูส้มคัรท่ีเพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ อาจจะพดูถึงเกรดเฉล่ีย หรือความภาคภูมิใจท่ีสามารถสอบเขา้
มหาลยัท่ีมีช่ือเสียงได ้

Don't 

 การแต่งเร่ืองข้ึนเองหรือพูดเกินจริงกวา่ส่ิงท่ีไดท้  า ส่งผลใหว้ธีิการเล่าแตกต่างไป ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ จะสามารถตั้งค  าถามตอ้นจนจบัไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 

Guru Tips 

 - บริษทับางแห่ง ค าถามเหล่าน้ีจะถูกถามเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นถา้จะใหดี้ ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 - ก่อนเขา้สู่ด่านอรหนัตป์ราบเซียน ควรฝึกซอ้มหนา้กระจกก่อน เพื่อตรวจบุคลิกภาพ ท่ีส าคญัตอ้งมี eye 

contact หรือสบตาผูส้ัมภาษณ์ อยา่หลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แมก้ระทัง่การนัง่เทา้คางหรือเทา้โตะ๊ ก็
เป็นการท าใหค้ะแนนบุคลิกภาพลดลงอยา่งน่าใจหาย 

ท าไงดี เจอเจา้นายต่างชาติ 

 - บริษทัญ่ีปุ่น อยากเห็นวา่ท่ีพนกังานท่ีมีความน่ิง อดทน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่มีความมัน่ใจในตวัเอง 
พดูจาไม่เยิน่เยอ้ สั้น กระชบั และหากส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้รับรองไดเ้ปรียบกวา่เห็นๆ 

 - บริษทัฝร่ัง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากไดเ้ด็กท่ีมีความมัน่ใจ กลา้พดูกลา้คิด ไฟแรง ทุ่มเท 
แต่ก็มีชีวติดา้นอ่ืนดว้ยนะ อยา่งเช่น มีงานอดิเรกท า มีเท่ียวเล่นบา้งแต่ก็ท  างาน อีกอยา่งท่ีส าคญัเลย บุคลิกภาพ ตอ้ง
ดูมัน่ใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พดูภาษาองักฤษได ้
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ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
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