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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งเจา้พนกังานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม ้เล่มน้ี ทาง
สถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใช้
ส 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 
 

 

ความรูเ้กี่ยวกบักรมป่าไม ้          1 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547      11 

 แนวขอ้สอบระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมฉบบัท่ี 2. พ.ศ. 2560         20 

พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484          27 

 แนวขอ้สอบพ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. 2484 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2562   61 

ความรูเ้กี่ยวกบัการใชค้อมพิวเตอร ์         67 
ความรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์         81 

ความรูเ้กี่ยวกบัระบบสารสนเทศ         90 

ความรูเ้กี่ยวกบัระบบฐานขอ้มูล          126 

ความรูด้า้นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์         139 

ชุดค าสัง่ระบบปฏิบติัการ ชุดค าสัง่ส าเร็จรูป        155 

ระบบปฏิบติัการและระบบสนบัสนุนต่างๆ        163 

การรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ        178 

การบ ารุงรกัษาและแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ ์    181 

ความรูเ้กี่ยวกบัการใช ้Microsoft Word         193 

 แนวขอ้สอบ Microsoft Word         206 

ความรูเ้กี่ยวกบัการใช ้Microsoft Excel         215 

 แนวขอ้สอบ Microsoft Excel         227 

ความรูเ้กี่ยวกบัการใช ้Microsoft PowerPoint        231 

 แนวขอ้สอบ Microsoft PowerPoint         239 

 แนวขอ้สอบคอมพิวเตอร ์          241 

เทคนิคการสอบสมัภาษณ ์          272 

    

 

ตัว
อย
่าง



คู่มือเตรียมสอบพนกังานคอมพวิเตอร ์กรมป่าไม ้  1 

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

ความรู้เกีย่วกบักรมป่าไม้ 
ประวตัิกรมป่าไม้ 
ภาคที ่1 การป่าไม้ไทย ยุคแรกเร่ิม ก่อตั้งกรมป่าไม้ 
2430 -สนธิสัญญาบาวร่ิง หา้มเจา้นายฝ่ายเหนือ อนุญาตทาํไมส้ักในป่าแปลงเดียวกนัเกินกวา่ 1 ราย 
2438 -Dr. Cheek ชาวอเมริกนันาํการลงทุนทาํป่าไมส้ักของฝร่ังชาติตะวนัตกเขา้มาในประเทศไทย 
2439 -Mr. H. Slade ท่ีรัฐบาลวา่จา้งต่อจาก Mr. Castenjold เสนอรายงานใหป่้าไมส้ักเป็นสมบติัของแผน่ดิน (พน้
กรรมสิทธ์ิของเจา้นาย ฝ่ายเหนือ) ส่งคนรุ่นหนุ่มไปเรียนวิชาป่าไมใ้นต่างประเทศเพื่อกลบัมาบริหารกิจการป่าไม้
เอง 
 -18 กนัยายน 2439 โปรดเกลา้ฯ สถาปนากรมป่าไม ้
 -16 ตุลาคม 2439 โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง Mr. H. Slade เป็นเจา้กรมป่าไมค้นแรก มีท่ีทาํการกรมป่าไมแ้ห่งแรก
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่
2440 -พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วริิยะศิริ) เจรจาขอโอนสิทธ์ิป่าไมส้ักเป็นสมบติัของแผน่ดินไดส้าํเร็จ โดยแบ่งค่า
ตอคร่ึงหน่ึงให้เจา้นายฝ่ายเหนือ 
2441 -ใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัการลกัลอบตีตราไม ้พ.ศ. 2441 
2449 -เร่ิมกานไมส้ักเองแทนการใหบ้ริษทัรับสัมปทาน ทาํไมช้าวต่างประเทศเลือกกานไมไ้ดเ้อง โดยมีพระยาดรุ
พนัพิทกัษ ์(สนิท พุกกะมาน) เป็นหวัหนา้กองกานไมค้นแรกท่ีจงัหวดัลาํปาง (ตน้กาํเนิดกองคุม้ครอง) 
 -มีการปลูกสร้างสวนสักเป็นคร้ังแรกในจงัหวดัแพร่แบบอาศยัชาวไร่ (Taungya Plantation) มีพระยาวนพ
ฤกษพ์ิจารณ์ (ทองคาํ เศวตศิลา) เป็นผูด้าํเนินงาน 
2455 -เปล่ียนแปลงรอบตดัฟันจาก 12 ปีเป็น 30 ปี (ภาคเปิด 15 ปี ภาคปิด 15 ปี) เปล่ียนการจดัเก็บค่าตอไมจ้าก
รูปีมาเป็นเงินบาทไทย โดย กาํหนดค่าตอไมส้ักตน้ละ 12 บาท กาํหนขนาด จาํกดัไมส้ักท่ีเลือกสับกานไวไ้ม่ตํ่ากวา่ 
6 ฟุต 4.5 น้ิว มีการบาํรุงตน้สักดว้ยการตดัเถาวลัย ์และการขยายพนัธ์ุไมส้ักดว้ยเมล็ดท่ีจงัหวดัลาํพนู (ตน้กาํเนิดกอง
บาํรุง) 
 -รัฐบาลเร่ิมทาํไมส้ักเองเป็นคร้ังแรกท่ีป่าแม่แฮด จงัหวดัแพร่ เพื่อฝึกหดัพนกังานป่าไมไ้ทย 
2458 -มีการตราพระราชบญัญติัรักษาป่า พ.ศ. 2456 ข้ึนใชบ้งัคบักาํหนดไมห้วงหา้ม 10 ชนิด ไดแ้ก่ ยาง ตะแบก 
เตง็ รัง ตะเคียน พะยอม กวา้ว แดง สวองและประดู่ 
2464 -รายงานกิจการกรมป่าไมด้ว้ยภาษาองักฤษ เป็นการเผยแพร่กิจการของกรมป่าไมเ้ป็นคร้ังแรก ตั้งโรงเรียน
สอนวชิาการป่าไมท่ี้แผนกยนัตรศึกษา โรงเรียนขา้ราชการพลเรือน 
2465 -โปรดเกลา้ฯ โอนกรมป่าไมจ้ากกระทรวงมหาดไทยไปสังกดักระทรวงเกษตราธิการ 
ภาคที ่2 กรมป่าไม้ ยุคสืบสาน การพฒันากจิการต่อเน่ือง 
2467 -กระทรวงเกษตราธิการวางระเบียบการเจาะเผาเอาซนัจากตน้ตะเคียนซนัตาแมว ทาํขอ้ตกลงกบักรม
ทะเบียนท่ีดินวา่การขอจบัจองท่ีดินหรือการขอรับโฉนด ใหเ้จา้พนกังานท่ีดินส่งเร่ืองใหเ้จา้พนกังานป่าไมพ้ิจารณา
เสียก่อน 
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2470 -โอนสัมปทานป่าแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ใหบ้ริษทั อ้ีสตเ์อเชียต๊ิกฝร่ังเศส กรมป่าไมถ้อนกาํลงัมาทาํไมท่ี้
ป่าแม่ตา้-เมืองลอง จงัหวดัแพร่ ขยายการทาํไมก้ระยาเลยท่ีป่าหนองเตง็-จกัราช จงัหวดันครราชสีมา 
 -โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งพระยาครุพนัพิทกัษ ์(สนิท พุกกะมาน) เป็นอธิบดีกรมป่าไมค้นท่ี ๔ ประกาศตั้งป่าไม้
ภาคมณฑลปัตตานี เปล่ียนการ เก็บค่าตอและภาษีไมม้าเป็น การเก็บค่าภาคหลวงหน่วยลูกบาศกเ์มตร 
2475 -กรมป่าไมโ้อนกลบัไปสังกดักระทรวงมหาดไทยอีกเป็นคร้ังท่ีสอง 
2476 -โอนกรมป่าไมไ้ปสังกดักระทรวงเศรษฐการ 
2477 -กรมป่าไมโ้อนกลบัไปสังกดักระทรวงเกษตราธิการอีกเป็นคร้ังท่ีสอง 
2478 -คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนสอบคดัเลือก ไดพ้ระยาพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร) เป็นอธิบดีกรมป่าไม้
คนท่ี 5 (คนไทยคนท่ี 2) กรมป่าไมแ้บ่งส่วนราชการใหม่โดยเปล่ียนกองทาํไมเ้ป็นกองคุม้ครอง กองกานไมเ้ป็นกอง
บาํรุง ตั้งกองคน้ควา้ของป่าและกองโรงเรียนป่าไมข้ึ้นมา 
 -จดัทาํวารสาร "วนสาร” ราย 3 เดือนเป็นคร้ังแรก มีพระยาอนุวตัน์วนรักษ ์(ซุนหวา้ สุทธิ สุวรรณ) เป็น
บรรณาธิการคนแรก 
2480 -กรมป่าไมเ้ปิดเจรจากบัผูรั้บสัมปทานชาวต่างประเทศ ไดผ้ลวา่รัฐบาลจะทาํป่าไมส้ักเองร้อย ละ 50 อีก
ร้อยละ 50 ใหแ้ก่ผูรั้บสัมปทานชาว ต่างประเทศรายเดิม นกัเรียนโรงเรียนป่าไมแ้พร่ รุ่นแรกสาํเร็จการศึกษา 25 คน 
 -สภาผูแ้ทนราษฎรผา่นพระราชบญัญติัออกใช ้2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัควบคุมยางสน และ
พระราชบญัญติัควบคุมตน้ตะเคียนชนัตาแมว 
2481 -สภาผูแ้ทนราษฎรผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ออกบงัคบัใช ้
2483 -รวมกิจการโรงเรียนวนศาสตร์จงัหวดัแพร่เป็นคณะหน่ึงของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตร
อนุปริญญา 3 ปี 
 -2 พฤศจิกายน 2483 กรมป่าไมป้ระกาศงดใชพ้ิกดั วา กาํ ในการจาํหน่ายไม ้เปล่ียนมาใช ้มาตราเมตริก
แทน 
2484 -ออกใชบ้งัคบัรัฐบาลเขา้ยดึสัมปทานทาํไมส้ักของบริษทัซาติตะวนัตกทั้งหมด ตั้งเป็นบริษทั ไมไ้ทยจาํกดั 
 -สภาผูแ้ทนราษฎรผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า พ.ศ. 2484 ออกบงัคบัใช ้
2487 -เปล่ียน "ป่าไมภ้าค" เป็น "ป่าไมเ้ขต” เร่ิมดาํเนินการสวนพฤกษศาสตร์พุแค จงัหวดัสระบุรี 
 -คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ข้ึนเป็นปีแรก 
2489 -รัฐบาลไทยส่งมอบทรัพยสิ์นคืนแก่บริษทัทาํไมส้ักชาติตะวนัตกทั้ง 4 บริษทั รัฐบาลมีความจาํเป็นตอ้งทาํ
ป่าไมส้ักเสียเองจึงยติุการให้สัมปทานแก่ชาวต่างประเทศ 
 -กรมป่าไมเ้ลือกกานไมส้ักชดเชยใหเ้พื่อเหตุผลในการพฒันาประเทศหลงัสงคราม 
2490 -31 มกราคม 2490 รัฐบาลจดัตั้งองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้โอนกิจการกองทาํไม ้กิจการทาํยางสน กิจการ
ยาง และโรงเล่ือยเกษตร 1 และ 2 ไปจากกรมป่าไม ้
2495 -Mr. G. N. Danhoff ผูเ้ช่ียวชาญชาวเนเธอร์แลนด ์เสนอใหส้งวนป่าไวร้้อยละ 40 ของเน้ือท่ีประเทศ 
2497 -ยบุเลิกป่าไม ้เขตเดิมและจดัตั้งเป็นป่าไมเ้ขต 21 เขต จดัตั้งป่าไมแ้ขวง (Forest Rangers) 898 แขวง มีการ
ทดลองปลูกไมเ้มืองหนาวท่ีสถานีวนกรรมดอยสุเทพเพื่อใหช้าวเขาปลูกทดแทนฝ่ิน 
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2498 -ยติุการใหส้ัมปทานป่าไมส้ักแก่ชาวต่างประเทศทั้งหมด มอบใหอ้งคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมแ้ละคนไทย
เขา้ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์กิจการป่าไมโ้ดยจดัสร้างภาพยนตร์เร่ือง "กงัวานไพร" เป็นคร้ังแรก 
2499 -วางศิลาฤกษอ์าคารท่ีทาํการกรมป่าไม ้ริมถนน พหลโยธิน กม. 15 (เน้ือท่ี 61 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา) Dr. 
Ing Frits Loetsch ชาวเยอรมนั มาช่วยงานสาํรวจทรัพยากรป่าไม ้
2501 -กรมป่าไมเ้ลิกเช่าวงัพระองคเ์จา้ศุภโยคเกษม (วงัแดง) ถนนบริพตัร อาํเภอป้อมปราบ ยา้ยวทิยาลยัวน
ศาสตร์ จงัหวดัแพร่ไปรวมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีอาํเภอบางเขน กรมป่าไมร้ื้อฟ้ืนการสอนวชิาป่าไมท่ี้
โรงเรียนป่าไมแ้พร่ข้ึนอีก 
 -9 ตุลาคม 2501 นายเฉลิม ศิริวรรณ รักษาราชการอธิบดีกรมป่าไมต่้อจากนายคิด สุวรรณสุทธิ ไดรั้บโปรด
เกลา้ฯ เป็นอธิบดีกรมป่าไม ้พิธีเปิดอาคารท่ีทาํการกรมป่าไม ้(ปัจจุบนัคืออาคารเทียมคมกฤส) 
2503 -แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาํหนดใหส้งวนป่าไมไ้วเ้ป็นสมบติัของชาติเน้ือท่ี 156 ลา้นไร่ 
 -ระงบัการใหส้ัมปทานทาํไมส้ัก มอบการทาํไมส้ักใหแ้ก่องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมร้ายเดียว บริษทัป่าไม้
ร่วมทุนจาํกดัเลิกกิจการไป 
2507 -28 เมษายน ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
2510 -28 มี.ค. - 2 เม.ย. ประชุมวชิาการป่าไมค้ร้ังแรก ยบุด่านป่าไมก้าโด เมืองมะละแหม่ง ชกัลากไมม้าฝ่ังไทย
ทางอาํเภอแม่สอดและอาํเภอแม่สะเรียง 
2523 -ตั้งสายตรวจพิเศษทางอากาศร่วมกบัภาคพื้นดิน เพื่อปราบปรามการกระทาํผิดกฎหมาย เร่ิมปลูกบาํรุงพนัธ์ุ
ไมส้นท่ีดอยบ่อหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ ปลูกสร้างสวนป่าเอกชนป่าเขาบางแกรกทุ่งโพธ์ิ และสวนป่าลาดกระทิง ตั้ง
ศูนยเ์พาะชาํกลา้ไมแ้ห่งแรกท่ีจงัหวดัลาํปาง 
2525 -จดัอบรมอาสาสมคัรป้องกนัรักษาป่าคร้ังแรก เพื่อแกไ้ขปัญหาลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 
2528 -แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติข้ึนเป็นคณะแรก 
2530 -ช่วยเหลือราษฎร ใหสิ้ทธิทาํกินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามแนวพระราชดาํริรัชกาลท่ี 9 
2532 -จดัตั้งหมู่บา้นป่าไม ้อพยพราษฎรออกจากพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่า 
2535 -ประกาศใชพ้ระราชบญัญติั สวนป่า พ.ศ. 2535 
2539 -สร้างพระบรมราชานุสาวรียรั์ชกาลท่ี 5 
 -ครบรอบ 100 ปีวนัสถาปนากรมป่าไม ้
 -เร่ิมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในวโรกาสครองราชยปี์ท่ี 50 สมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระราชทานธง “พิทกัษป่์า เพื่อรักษาชีวติ" ให้แก่อาสาสมคัรพิทกัษป่์า (อสทป.) 
2545 -ปฏิรูประบบบริหารราชการแผน่ดิน แบ่งกรมป่าไมอ้อกเป็น 3 กรม ไดแ้ก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า
และพนัธ์ุพืช กรมป่าไม ้และกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ัง 
2556 -จดัท่ีดินและส่งเสริมอาชีพป่าไมโ้ดยออกเอกสารสิทธ์ิทาํกิน (สทก.) ใหป้ระชาชนท่ีอยูใ่นป่ามาก่อนมีสิทธ์ิ
ถือครองพื้นท่ีป่าไม ้
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ภาคที ่3 กรมป่าไม้ ยุคสมัยปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคต 
2557 -จดัตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ “พยคัฆไ์พร" 
 -จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการพิทกัษป่์า (ศปก. พป.) 
 -คาํสั่ง คสช. ท่ี 64/2557 เร่ืองการปราบปราม และหยดุย ั้ง การบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้
 -คาํสั่ง คสช. ท่ี 66/2557 เร่ืองเพิ่มหน่วยงานสาํหรับป้องกนัการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม ้
 -จดัตั้งคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
2558 -ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสวนป่า (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 
2559 -ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 
2560 -จดัตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 
2561 -มติครม. 26 พ.ย. 2561 เร่ืองพื้นท่ีเป้าหมาย และกรอบมาตรการแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยั ในพื้นท่ีป่าไม ้
(ทุกประเภท) 
2562 -จดัตั้งสาํนกัเศรษฐกิจการป่าไม ้สาํนกัการป่าไมต่้างประเทศ และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
 -ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป่าไม ้(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ.2562 (ยกเลิกไมห้วงหา้มในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ) 
 -ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคณะกรรมการ นโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 -ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
 -ครม. เห็นชอบนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติฉบบัใหม่ 
วสัิยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งมัน่รักษาป่า ส่งเสริมไมมี้ค่า ป่าชุมชน คนอยูก่บัป่า เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพื่อความสุขของ
คนไทย 
พนัธกจิ 
 -ป้องกนั และรักษาพื้นท่ีป่าไมใ้หค้งอยู ่
 -เพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ สนบัสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมใ้หอุ้ดมสมบูรณ์ ตอบสนอง
ความตอ้งการทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 -บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยการมีส่วนร่วม 
 -บริหารจดัการท่ีดินป่าไมอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อใหค้นอยูร่่วมกบัป่าอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 -วจิยัและพฒันา เพื่อสร้างนวตักรรม และถ่ายทอดเทคโนโลย ีในการอนุรักษ ์และการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรป่าไม ้
 -พฒันาความสามารถเชิงรุกขององคก์ร ทั้งระบบ กลไก ขอ้มูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้
ทนัสมยัใหเ้หมาะกบัภาวการณ์ปัจจุบนั 
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อ านาจหน้าที่ 
 -ควบคุม กาํกบั ดูแล ป้องกนัการบุกรุก การทาํลายป่า และการกระทาํผดิในพื้นท่ีรับผดิชอบตามกฎหมายวา่
ดว้ยป่าไม ้กฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า กฎหมายวา่ดว้ยเล่ือยโซ่ยนต ์กฎหมายวา่ดว้ย
ป่าชุมชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -ศึกษา วจิยั วางแผน และประสานงานเก่ียวกบัการปลูกป่าเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 
 -ส่งเสริมการปลูกป่า การจดัการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ ในลกัษณะ  สวนป่า
ภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษา วเิคราะห์ และประเมินสถานการณ์    ป่าเศรษฐกิจ
ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
 -อนุรักษ ์คุม้ครอง ดูแลรักษา และจดัการใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไม ้และการอนุญาตท่ีเก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์จากไม ้อุตสาหกรรมไม ้ท่ีดินป่าไม ้และผลิตผลป่าไม ้
 -ศึกษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมแ้ละผลิตผลป่าไม ้และท่ีเก่ียวขอ้งกบัไมแ้ละผลิตภณัฑ์
ไม ้
 -ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ 
หน่วยงานส่วนกลาง 

 สาํนกับริหารกลาง 
 ส่วนอาํนวยการ 
 ส่วนการเจา้หนา้ท่ี 
 ส่วนการคลงั 
 ส่วนประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 
 ส่วนเสริมสร้างวินยั 
 ส่วนฝึกอบรม 
 ส่วนพสัดุ 
 ศูนยบ์ริการประชาชน 

 สาํนกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นจดัการและควบคุมป่าไม ้
 ส่วนอาํนวยการ 
 ส่วนควบคุมไฟป่า 
 ส่วนยทุธการดา้นป้องกนัและปราบปราม 
 ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกนัรักษาป่า 
 ส่วนนวตักรรมดา้นการป้องกนัรักษาป่า 
 ส่วนป้องกนัและกิจการพิเศษ 

ตัว
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https://www.forest.go.th/central
https://www.forest.go.th/central-admin
https://www.forest.go.th/person/
https://www.forest.go.th/finance
https://www.forest.go.th/information/
https://www.forest.go.th/discipline
https://www.forest.go.th/training
https://www.forest.go.th/procurement
https://www.forest.go.th/service
https://www.forest.go.th/protect
https://www.forest.go.th/protectexpert/
http://old.forest.go.th/forestprotect_admin/intropage.php
https://wildfire.forest.go.th/
http://old.forest.go.th/forestprotect_operation/intropage.php
https://www.forest.go.th/forest-protection/
https://www.forest.go.th/protect-plan-it/
https://www.forest.go.th/protect-special-project
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 ศูนยป์ฏิบติัการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) 
 สาํนกัจดัการป่าชุมชน 

 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นจดัการป่าชุมชน 
 ส่วนอาํนวยการสาํนกัจดัการป่าชุมชน 
 ส่วนส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน 
 ส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน 
 ส่วนพฒันาวนศาสตร์ชุมชน 
 ส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน 

 สาํนกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้
 ส่วนอาํนวยการ 
 ส่วนวนวฒันวจิยั 
 ส่วนวจิยัและพฒันาการใชป้ระโยชน์ป่าไม ้
 ส่วนวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
 ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 ศูนยว์จิยัและพฒันาการป่าไม ้(4ภาค) 

 สาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า 
 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการส่งเสริมการปลูกป่า 
 ส่วนอาํนวยการสาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า 
 ส่วนฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไม ้
 ส่วนผลิตกลา้ไม ้
 ส่วนภาคีเครือข่ายฟ้ืนฟูพื้นท่ีสีเขียว 

 สาํนกัจดัการท่ีดินป่าไม ้
 ส่วนอาํนวยการ 
 ส่วนกาํหนดเขตท่ีดินป่าไม ้
 ส่วนจดัการสิทธ์ิการใชท่ี้ดินป่าไม ้
 ส่วนสาํรวจและวเิคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้
 ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม ้
 ส่วนพฒันาทรัพยากรท่ีดินป่าไม ้

 สาํนกัแผนงานและสารสนเทศ 
 ส่วนอาํนวยการ 
 ส่วนแผนงานและงบประมาณ 
 ส่วนติดตามและประเมินผล 
 ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 

ตัว
อย
่าง

https://www.forest.go.th/community
https://www.forest.go.th/communityexpert/
https://www.forest.go.th/community-admin/
https://www.forest.go.th/community-extension/
https://www.forest.go.th/ppd
https://www.forest.go.th/community-development
https://www.forest.go.th/coorspec
https://www.forest.go.th/research
http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/director/default.htm
https://www.forest.go.th/silvic
http://forprod.forest.go.th/forprod/wood_industries/web%202019/2020.html
http://fbd.forest.go.th/
http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/it/default.htm
http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/4region_research_center/default.htm
https://www.forest.go.th/reforest
https://www.forest.go.th/plantationexpert/
https://www.forest.go.th/reforest-admin
https://www.forest.go.th/gov
https://www.forest.go.th/nursery
https://www.forest.go.th/special-project/
https://www.forest.go.th/land
https://www.forest.go.th/land/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/1304-2/
https://www.forest.go.th/land/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95/
https://www.forest.go.th/land/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89/
https://www.forest.go.th/land/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88/
https://www.forest.go.th/land/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
https://www.forest.go.th/land/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AF/
https://www.forest.go.th/planning
https://www.forest.go.th/planning/
https://www.forest.go.th/bp/
https://www.forest.go.th/planning/
https://www.forest.go.th/planning/
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 สาํนกัการป่าไมต่้างประเทศ 
 สาํนกัโครงการพระราชดาํริและกิจการพิเศษ 
 กองการอนุญาต 

 ส่วนอาํนวยการสาํนกัการอนุญาต 
 ส่วนอนุญาตไม ้ของป่า และเล่ือยโซ่ยนต ์
 ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าไม ้
 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้
 ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 สาํนกัเศรษฐกิจการป่าไม ้
 ส่วนอาํนวยการ 
 ส่วนมาตรฐานการป่าไม ้
 ส่วนส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 
 ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม ้
 ส่วนรับรองการป่าไม ้
 สาํนกังานเลขานุการไทย-อีย ูเฟล็กที (TEFSO) 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 กลุ่มนิติการ 
 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมกรมป่าไม ้
 สาํนกังานบริหารโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 

พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 

 สาํนกัจดัการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
 สาํนกัผูต้รวจราชการกรม กรมป่าไม ้
 สาํนกัจดัการป่านนัทนาการ 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1 (เชียงใหม่) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 2 (เชียงราย) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ลาํปาง) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 4 (ตาก) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 5 (สระบุรี) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 6 (อุดรธานี) 

ตัว
อย
่าง

https://www.forest.go.th/foreign/
https://www.forest.go.th/orip
https://www.forest.go.th/permission
https://www.forest.go.th/permission-admin
https://www.forest.go.th/goods
https://www.forest.go.th/forest-area
https://www.forest.go.th/industry
https://www.forest.go.th/committee/
https://www.forest.go.th/cert/
https://www.forest.go.th/cert/
https://www.forest.go.th/cert/
https://www.forest.go.th/private/
https://www.forest.go.th/cert/
https://www.forest.go.th/checkpoint/
http://tefso.org/
https://www.forest.go.th/it/
https://www.forest.go.th/law
https://www.forest.go.th/psdg
https://www.forest.go.th/audit
https://www.forest.go.th/ethics/
http://old.forest.go.th/plants800/index.php
http://old.forest.go.th/plants800/index.php
http://old.forest.go.th/plants800/index.php
https://www.forest.go.th/preserve/
https://www.forest.go.th/inspector
https://www.forest.go.th/recreation/
https://www.forest.go.th/chiangmai1
https://www.forest.go.th/chiangrai2
https://www.forest.go.th/lampang3/
https://www.forest.go.th/tak4
https://www.forest.go.th/saraburi5
https://www.forest.go.th/udonthani6
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 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 (ขอนแก่น) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมที้ 8 (นครราชสีมา) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 (ชลบุรี) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุรี) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 13 (สงขลา) 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 สาขาแพร่ 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 4 สาขานครสวรรค ์
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 4 สาขาพิษณุโลก 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 6 สาขานครพนม 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 สาขาอุบลราชธานี 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 9 สาขาปราจีนบุรี 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 สาขาเพชรบุรี 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 12 สาขากระบ่ี 
 สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 13 สาขานราธิวาส 

 

ตัว
อย
่าง

https://www.forest.go.th/khonkaen7
https://www.forest.go.th/nakhonratchasima8
https://www.forest.go.th/chonburi9
https://www.forest.go.th/ratchaburi10
https://www.forest.go.th/suratthani11
https://www.forest.go.th/nakhonsithammarat12
https://www.forest.go.th/songkhla13
https://www.forest.go.th/maehongson/
https://www.forest.go.th/phrae
https://www.forest.go.th/nakhonsawan
https://www.forest.go.th/phitsanulok
https://www.forest.go.th/nakhonphanom
https://www.forest.go.th/ubonratchathani
https://www.forest.go.th/prachinburi
https://www.forest.go.th/phetchaburi
https://www.forest.go.th/krabi/
https://www.forest.go.th/narathiwat/
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ตัว
อย
่าง
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ผู้บริหารกรมป่าไม้ 

 

นายอดิศร นุชดาํรงค ์
อธิบดีกรมป่าไม ้

Email: adisorn_nooch@yohoo.com 
โทรศพัท:์ 02-561-4292 ต่อ 5173 หรือ 5199 

 

 

..................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
อย
่าง
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
__________________ 

โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดใหมี้การปรับปรุงกระบวนการจา้งงานภาครัฐในส่วนของลูกจา้งของ
ส่วนราชการใหมี้ความหลากหลาย เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการใชก้าํลงัคนภาครัฐและใหก้ารปฏิบติัราชการมี
ความคล่องตวัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมี้การจา้งพนกังานราชการสาํหรับการปฏิบติังานของส่วนราชการ  

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 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 บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสัญญาจา้งโดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนกังานของรัฐในการปฏิบติังานใหก้บัส่วนราชการนั้น 

“สัญญาจา้ง” หมายความวา่ สัญญาจา้งพนกังานราชการตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกาํหนดให้

ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือเป็นขอ้หา้มในเร่ืองใด ใหถื้อวา่
พนกังานราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือตอ้งห้ามเช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งดว้ย  ทั้งน้ี 
เวน้แต่เร่ืองใดมีกาํหนดไวแ้ลว้โดยเฉพาะในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจา้ง  หรือเป็นกรณีท่ีส่วนราชการ
ประกาศกาํหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือตาํแหน่งในกลุ่มงานลกัษณะใด ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั
เช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งในบางเร่ืองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

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

ตัว
อย
่าง

http://web.krisdika.go.th/lawContent01.jsp?fromPage=lawContent&LType=2G&formatFile=htm&vID=67&frm=tmp#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/lawContent01.jsp?fromPage=lawContent&LType=2G&formatFile=htm&vID=67&frm=tmp#_ftnref1
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ข้อ ๕  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
หมวด ๑ 

พนักงานราชการ 
__________ 

ข้อ ๖  พนกังานราชการมีสองประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พนกังานราชการทัว่ไป ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเป็นงานประจาํทัว่ไป

ของส่วนราชการในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป งานวชิาชีพเฉพาะหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๒) พนกังานราชการพิเศษ ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะท่ีตอ้งใชค้วามรู้หรือ

ความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบติังานในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นเฉพาะเร่ืองของส่วนราชการ หรือ
มีความจาํเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

ข้อ ๗  ในการกาํหนดตาํแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้าํหนดตาํแหน่งโดยจาํแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 

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

ลกัษณะงานของพนกังานราชการได ้
การกาํหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดมีตาํแหน่งในกลุ่มงานใด และการกาํหนดลกัษณะงาน

และคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการอาจกาํหนดช่ือตาํแหน่งในกลุ่มงานตามความ

เหมาะสมกบัหนา้ท่ีการปฏิบติังานของพนกังานราชการท่ีจา้งได ้
ข้อ ๘  ผูซ่ึ้งจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

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

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

ตัว
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(๖)[๒] ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํความผดิทาง
อาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษหรือเป็นผูพ้น้โทษมาแลว้เกิน
หา้ปี 

การจา้งบุคคลผูพ้น้โทษมาแลว้เกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเขา้เป็นพนกังานราชการตอ้ง
กาํหนดให้บุคคลผูน้ั้นยื่นหนงัสือรับรองความประพฤติวา่ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ
ของสังคมตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนกาํหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(๙) คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามท่ีส่วนราชการกาํหนดไวใ้นประกาศการสรรหาหรือ
การเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการ  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปเพื่อความจาํเป็นหรือเหมาะสมกบัภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น 

ความใน (๑) ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานราชการชาวต่างประเทศซ่ึงส่วนราชการจาํเป็นตอ้งจา้ง
ตามขอ้ผกูพนัหรือตามความจาํเป็นของภารกิจของส่วนราชการ 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกาํหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มเพิ่มข้ึน 
หรือกาํหนดแนวทางปฏิบติัของส่วนราชการในการจา้งพนกังานราชการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
กาํหนดใหมี้พนกังานราชการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๙  ใหส่้วนราชการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลาส่ีปี โดยให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยทุธ์  ทั้งน้ี ตามแนวทางการจดักรอบ
อตัรากาํลงัพนกังานราชการท่ีคณะกรรมการกาํหนดกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการของส่วนราชการตามวรรค
หน่ึง จะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหค้วามเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหส้าํนกั
งบประมาณสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลตามความจาํเป็นและสอดคลอ้งกบักรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการดงักล่าว  ทั้งน้ี การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามประเภทรายจ่ายท่ีไดรั้บการจดัสรรตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็น ส่วนราชการอาจขอใหเ้ปล่ียนกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการได ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจง้ใหส้าํนกังบประมาณทราบ  

ข้อ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ในกรณีท่ีส่วนราชการใดจะขอยกเวน้หรือเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสรรหาหรือการเลือกสรรตามท่ี
คณะกรรมการกาํหนดตามวรรคหน่ึง ใหส้ามารถกระทาํไดโ้ดยทาํความตกลงกบัคณะกรรมการ 
____________ 
[๒] ขอ้ ๘ (๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนกังานราชการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ข้อ ๑๑  การจา้งพนกังานราชการใหก้ระทาํเป็นสัญญาจา้งไม่เกินคราวละส่ีปีหรือตามโครงการท่ีมี
กาํหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่
ละส่วนราชการ 

แบบสัญญาจา้งใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
การทาํสัญญาตามวรรคหน่ึง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วน

ราชการเป็นผูล้งนามในสัญญาจา้งกบัผูไ้ดรั้บการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ 
ข้อ ๑๒  การแต่งกายและเคร่ืองแบบปกติ ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการกาํหนด 
เคร่ืองแบบพิธีการใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
ข้อ ๑๓  วนัเวลาการทาํงาน หรือวธีิการทาํงานในกรณีท่ีไม่ตอ้งอยูป่ฏิบติังานประจาํส่วนราชการ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีส่วนราชการกาํหนด  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไดต้ามหนา้ท่ีของพนกังานราชการในแต่ละตาํแหน่ง โดย
คาํนึงถึงผลสาํเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

______________ 
ข้อ ๑๔  อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
ข้อ ๑๕  ส่วนราชการอาจกาํหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือตาํแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ

สิทธิประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สิทธิเก่ียวกบัการลา 
(๒) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา 
(๓) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าเบ้ียประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
(๗) การไดรั้บรถประจาํตาํแหน่ง 
(๘) สิทธิอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
หลกัเกณฑก์ารไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการกาํหนด  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดั 

หรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดเก่ียวกบัการไดรั้บสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ 
คณะรัฐมนตรี 
   ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการกาํหนดสิทธิ

ประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานราชการเพื่อใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
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ข้อ ๑๖  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน
ราชการตามขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๕ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยคาํนึงถึงค่าครองชีพท่ี
เปล่ียนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน และฐานะการคลงัของประเทศ รวมทั้ง
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ ๑๗  ใหพ้นกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์และมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสังคม 

ข้อ ๑๘  ส่วนราชการอาจกาํหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือตาํแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

_________ 
ข้อ ๑๙  ในระหวา่งสัญญาจา้ง ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน

ราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ใหก้ระทาํในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี 
(ข) การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อต่อสัญญาจา้ง 
(๒) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการพิเศษ ใหก้ระทาํในกรณีการประเมิน

ผลสาํเร็จของงานตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้ง 
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการท่ีส่วนราชการกาํหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจกาํหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวเพื่อ
เป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๒๐  พนกังานราชการผูใ้ดไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ ๑๙ ใหถื้อวา่สัญญาจา้ง
ของพนกังานราชการผูน้ั้นส้ินสุดลง โดยใหส่้วนราชการแจง้ใหพ้นกังานราชการทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ี
ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการผูน้ั้น 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการรายงานผลการดาํเนินการจา้งพนกังานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค 
หรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

หมวด ๔ 
วนัิยและการรักษาวนัิย 

_________ 
ข้อ ๒๒  พนกังานราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานตามท่ีกาํหนดในระเบียบน้ี ตามท่ีส่วนราชการ

กาํหนด และตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้ง และมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งใน
หนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ตัว
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ข้อ ๒๓  พนกังานราชการตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดตามท่ีกาํหนดไวเ้ป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัท่ี
ส่วนราชการกาํหนด 

พนกังานราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง พนกังานราชการผู ้
นั้นเป็นผูก้ระทาํผดิวินยัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั 

ข้อ ๒๔  การกระทาํความผดิดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(๑) กระทาํความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
(๒) จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเง่ือนไขท่ีทางราชการกาํหนดให้

ปฏิบติัจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๔) ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา หรือขดัคาํสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของ

ผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๒ จนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทาํงานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่เจด็วนั สาํหรับตาํแหน่งท่ีส่วนราชการ

กาํหนดวนัเวลาการมาทาํงาน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทาํงานจนทาํใหง้านไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดจนเป็นเหตุให้

ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง สาํหรับตาํแหน่งท่ีส่วนราชการกาํหนดการทาํงานตามเป้าหมาย 
(๘) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง หรือกระทาํความผดิอาญาโดยมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้าํคุกหรือ

หนกักวา่โทษจาํคุก 
(๙) การกระทาํอ่ืนใดท่ีส่วนราชการกาํหนดวา่เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  
ข้อ ๒๕  เม่ือมีกรณีท่ีพนกังานราชการถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ให้หวัหนา้ส่วน

ราชการจดัใหมี้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาํเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอ้งใหโ้อกาสพนกังานราชการท่ีถูก
กล่าวหาช้ีแจงและแสดงพยานหลกัฐานเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา่พนกังาน
ราชการผูน้ั้นกระทาํความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมีคาํสั่งไล่ออก แต่ถา้ไม่มีมูลกระทาํ 
ความผดิใหส้ั่งยติุเร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการการสอบสวนพนกังานราชการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีส่วนราชการกาํหนด 
ข้อ ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏวา่พนกังานราชการกระทาํความผิดวนิยัไม่ร้ายแรงตามท่ีส่วนราชการ

กาํหนด ใหห้วัหนา้ส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่
กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผิด 

ในการพิจารณาการกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสอบสวนใหไ้ด้
ความจริงและยติุธรรมตามวธีิการท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาํหนดแนวทางการดาํเนินการทางวนิยัแก่
พนกังานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

 

ตัว
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หมวด ๕ 
การส้ินสุดสัญญาจ้าง 

_________ 
ข้อ ๒๘  สัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง 
(๒) พนกังานราชการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบน้ีหรือตามท่ีส่วนราชการ

กาํหนด 
(๓) พนกังานราชการตาย 
(๔) ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ ๑๙ 
(๕) พนกังานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระทาํความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือตามขอ้กาํหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจา้ง 
ข้อ ๒๙  ในระหวา่งสัญญาจา้ง พนกังานราชการผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากการปฏิบติังาน ใหย้ืน่

หนงัสือขอลาออกต่อหวัหนา้ส่วนราชการตามหลกัเกณฑ์ท่ีส่วนราชการกาํหนด 
ข้อ ๓๐  ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจา้งกบัพนกังานราชการผูใ้ดก่อนครบกาํหนดตามสัญญา

จา้งได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ และไม่เป็นเหตุท่ีพนกังานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจา้ง
ได ้เวน้แต่ส่วนราชการจะกาํหนดใหใ้นกรณีใดไดรั้บค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไว ้

ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งใหพ้นกังานราชการไปปฏิบติังาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งได ้โดยไม่เป็นเหตุใหพ้นกังานราชการอา้งขอเลิกสัญญาจา้งหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการน้ีส่วนราชการอาจกาํหนดใหค้่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้
ไปปฏิบติังานดงักล่าวก็ได ้ 

ข้อ ๓๒  ในกรณีท่ีบุคคลใดพน้จากการเป็นพนกังานราชการแลว้ หากในการปฏิบติังานของบุคคล
นั้นในระหวา่งท่ีเป็นพนกังานราชการก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งรับผิดชอบใน
ความเสียหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวสิัย ในการน้ีส่วนราชการอาจหกัค่าตอบแทนหรือเงิน 
อ่ืนใดท่ีบุคคลนั้นจะไดรั้บจากส่วนราชการไวเ้พื่อชาํระค่าความเสียหายดงักล่าวก็ได ้

ข้อ ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาํหนดแนวทางการดาํเนินการเก่ียวกบัการเลิก
สัญญาจา้งตามหมวดน้ี เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

__________ 
ข้อ ๓๔  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ” เรียกโดย

ยอ่วา่ “คพร.” ประกอบดว้ยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นรองประธานกรรมการ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสาํนกังาน
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ประกนัสังคม อยัการสูงสุด อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน
กระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการ และ
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนส่ีคนซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพนัธ์ สาขาละหน่ึงคน 

ใหผู้แ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทน
สาํนกังบประมาณและผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ข้อ ๓๕  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

ข้อ ๓๖  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก 
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุแทนตาํแหน่งท่ีวา่งหรือแต่งตั้งเพิ่มข้ึน ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บ

แต่งตั้งมีวาระเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงยงัอยูใ่นตาํแหน่ง 
ข้อ ๓๗  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(๑) กาํหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ข

ระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
(๒) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้ง

เป็นพนกังานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจา้ง 
(๓) กาํหนดกลุ่มงานและลกัษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานของ 

พนกังานราชการ 
(๔) ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการท่ีส่วนราชการเสนอ 
(๕) กาํหนดอตัราค่าตอบแทนและวางแนวทางการกาํหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนกังานราชการ 
(๖) กาํหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 
(๗) ตีความและวนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้งัคบัระเบียบน้ี 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร 
(๙) อาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ข้อ ๓๘  ใหส้าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับผดิชอบในงานธุรการของ

คณะกรรมการและปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๓๙  ในกรณีท่ีเร่ืองใดตามระเบียบน้ีกาํหนดใหส่้วนราชการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือปฏิบติัใน

เร่ืองใด คณะกรรมการอาจกาํหนดใหเ้ร่ืองนั้นตอ้งกระทาํโดย อ.ก.พ กรม องคก์ารบริหารงานบุคคลอ่ืนของส่วน
ราชการ หรือใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผูด้าํเนินการก็ได ้
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บทเฉพาะกาล 
_________ 

ข้อ ๔๐  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการบริหารงานลูกจา้ง
สัญญาจา้งตามคาํสั่งคณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายและนโยบายกาํลงัคนภาครัฐท่ี ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานลูกจา้งสัญญาจา้ง ลงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการตาม
ระเบียบน้ี จนกวา่คณะกรรมการตามระเบียบน้ีจะเขา้รับหนา้ท่ี 

ข้อ ๔๑  ในกรณีท่ีส่วนราชการยงัจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการไม่แลว้เสร็จ ถา้มีความ
จาํเป็นตอ้งจา้งพนกังานราชการในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ใหด้าํเนินการจา้งไดใ้นกรณีท่ีมีงบประมาณและ
โครงการแลว้ หรือสาํหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการจา้ง 

ข้อ ๔๒  ในกรณีท่ีอตัราลูกจา้งประจาํวา่งลงและคณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาํลงัคนภาครัฐกาํหนดใหจ้า้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ส่วนราชการจะดาํเนินการจา้งเป็นพนกังานราชการตามระเบียบน้ี
ไดต้ั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป หรือตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ข้อ ๔๓  ในกรณีท่ีอตัราลูกจา้งประจาํวา่งลงระหวา่งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงตอ้งยบุ
เลิกตาํแหน่งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๖ หากส่วนราชการยงัมีความจาํเป็นและไม่ใช่
กรณีการจา้งเหมาบริการ ให้ขออนุมติัคณะกรรมการเพื่อพิจารณากาํหนดใหเ้ป็นพนกังานราชการ   

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พนัตาํรวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 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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แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

และที่แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที่ 2. พ.ศ. 2560 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ตาํแหน่งของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานธุรการ 

 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง.  กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี  
2. การกระทาํในขอ้ใดไม่ถือวา่เป็นความผดิวินยั 

 ก. ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ    ข. ละทิ้งการทาํงานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 5 วนั 

 ค. ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

 ง. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

ตอบ ข.  ตามขอ้ 24 ในระเบียบน้ี  

3. ในกรณีท่ีพนกังานราชการกระทาํความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ใหห้วัหนา้ราชการลงโทษประการใด 

 ก. สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์    ข. ตดัเงินเดือนค่าตอบแทน 

 ค. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตามขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

4. การส้ินสุดสัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก. ครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง   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. กาํหนดระยะเวลาการจา้งพนกังานราชการ มีกาํหนดระยะเวลาเท่าใด 

 ก. ไม่เกิน 2 ปี     ข. ไม่เกิน  3 ปี 

 ค. ไม่เกิน 4 ปี     ง. แลว้แต่กรณีตามจาํเป็น 

ตอบ ค.  ตามขอ้ 11ในระเบียบน้ี 

7. ―เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน‖ เทียบไดก้บักลุ่มงานใดของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง. กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ( เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร พนกังานคุมประพฤติ 
นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการสาธารณสุข ) 
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8. การจ่าย ค่าตอบแทน ผลงานผูท่ี้ทาํมากและมีผลงานมากยอ่มไดรั้บค่าตอบแทนมาก  ส่วนผูท่ี้ทาํงานนอ้ยและ
ไดผ้ลงานท่ีมีคุณค่านอ้ยยอ่มไดค้่าตอบแทนนอ้ย คือขอ้ใด 

 ก. Performance Pay    ข. Performance  Salary 

 ค. Competency Pay    ง. Competency Salary 

ตอบ ก. Performance Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิของงาน ผูท่ี้ทาํงานมากและไดผ้ลงานท่ี
มีคุณค่ามากยอ่มจะไดรั้บค่าตอบแทนมาก ส่วนผูท่ี้ทาํงานนอ้ย และไดผ้ลงานท่ีมีคุณค่านอ้ย ยอ่มไดค้่าตอบแทน
นอ้ย 

          Competency Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ หรือคุณลกัษณะของบุคคล เช่น ความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการทาํงานของบุคคลนั้น 

9. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัพนกังานราชการ 

 ก. เงินเดือนสูงกวา่ขา้ราชการ , มีโบนสั  ข. เงินเดือนตํ่ากวา่ขา้ราชการ, มีโบนสั 

 ค. เงินเดือนสูงกวา่ขา้ราชการ, ไม่มีบาํเหน็จบาํนาญ  ง. เงินเดือนตํ่ากวา่ขา้ราชการ, มีบาํเหน็จบาํนาญ 

ตอบ ค. พนกังานราชการจะไม่มีบาํเหน็จ บาํนาญ 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 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการคือใคร 

 ก. นายชวน หลีกภยั    ข.  พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

 ค. นายสมคัร สุนทรเวช    ง. นายอภิรักษ ์โกษะโยธิน 

ตอบ ข.   
12. ใครเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังาน พ.ศ. 2547  

 ก.  นายกรัฐมนตรี     ข.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   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 

ตอบ  ก. ตามขอ้ 6ในระเบียบน้ี 
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14. กรณีการกาํหนดตาํแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้าํหนดตาํแหน่งโดยจาํแนกเป็นกลุ่มงานใด 

 ก.  กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการๆ  ข.  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 

 ค.  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

15. ตามขอ้ 3 ขา้งตน้ การกาํหนดใหพ้นกังานราชการมีตาํแหน่งในกลุ่มงานใด และการกาํหนดลกัษณะงานของ
คุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามใครประกาศ 

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ค.  ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

16. บุคคลจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ใด 

 ก.  ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

 ข.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 

 ค.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

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

17. ใหส่้วนราชการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลาก่ีปี 

 ก.  ระยะเวลา 1 ปี     ข.  ระยะเวลา 2 ปี 

 ค.  ระยะเวลา 3 ปี     ง.  ระยะเวลา 4 ปี 

ตอบ ง. ตามขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 

18. กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการของส่วนราชการจะตอ้งเสนอต่อใครและหน่วยใด 

 ก.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ข.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   ง.  สาํนกันายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. ตามขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 

19. อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการให้เป็นไปตามท่ีใครหรือหน่วยงานใดกาํหนด  

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  สาํนกันายกรัฐมนตรี 

 ค.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ง.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ตอบ ค. ตามขอ้ 14 ในระเบียบน้ี 

20. พนกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามขอ้ใดบา้ง 

 ก.  สิทธิเก่ียวกบัการลา 

 ข.  สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 

 ค.  ค่าเบ้ียประชุม     

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 
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การแก้ปัญหา 
 ถา้เป็นผูส้มคัรท่ีเพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ อาจจะพดูถึงเกรดเฉล่ีย หรือความภาคภูมิใจท่ีสามารถสอบเขา้
มหาลยัท่ีมีช่ือเสียงได ้

Don't 

 การแต่งเร่ืองข้ึนเองหรือพูดเกินจริงกวา่ส่ิงท่ีไดท้าํ ส่งผลใหว้ธีิการเล่าแตกต่างไป ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ จะสามารถตั้งคาํถามตอ้นจนจบัไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 

Guru Tips 

 - บริษทับางแห่ง คาํถามเหล่าน้ีจะถูกถามเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นถา้จะใหดี้ ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 - ก่อนเขา้สู่ด่านอรหนัตป์ราบเซียน ควรฝึกซอ้มหนา้กระจกก่อน เพื่อตรวจบุคลิกภาพ ท่ีสาํคญัตอ้งมี eye 

contact หรือสบตาผูส้ัมภาษณ์ อยา่หลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แมก้ระทัง่การนัง่เทา้คางหรือเทา้โตะ๊ ก็
เป็นการทาํใหค้ะแนนบุคลิกภาพลดลงอยา่งน่าใจหาย 

ทาํไงดี เจอเจา้นายต่างชาติ 

 - บริษทัญ่ีปุ่น อยากเห็นวา่ท่ีพนกังานท่ีมีความน่ิง อดทน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่มีความมัน่ใจในตวัเอง 
พดูจาไม่เยิน่เยอ้ สั้น กระชบั และหากส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้รับรองไดเ้ปรียบกวา่เห็นๆ 

 - บริษทัฝร่ัง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากไดเ้ด็กท่ีมีความมัน่ใจ กลา้พดูกลา้คิด ไฟแรง ทุ่มเท 
แต่ก็มีชีวติดา้นอ่ืนดว้ยนะ อยา่งเช่น มีงานอดิเรกทาํ มีเท่ียวเล่นบา้งแต่ก็ทาํงาน อีกอยา่งท่ีสาํคญัเลย บุคลิกภาพ ตอ้ง
ดูมัน่ใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พดูภาษาองักฤษได ้
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ตัว
อย
่าง


	คู่มือเตรียมสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้
	โดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

	บริษัทเดอะเบสท์เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

	สารบัญ
	ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
	แนวข้อสอบระเบียบสeนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
	พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔
	แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562
	ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
	ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
	ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
	ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
	ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสาเร็จรูป
	ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ
	การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
	การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
	Microsoft Word
	แนวข้อสอบ Microsoft Word
	Microsoft Excel
	แนวข้อสอบ Microsoft Excel
	Microsoft PowerPoint
	แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
	แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
	เทคนิคการสอบสัมภาษณ์



