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

 
 
 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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คู่มือเตรียมสอบเจา้หนา้ทีธุ่รการ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 1 

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

ความรู้เกีย่วกบักระทรวงวฒันธรรม 
ประวตัิกระทรวงวัฒนธรรม 
 วฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติเป็นรากฐานของการสร้างสรรคค์วามสามคัคี และความมัน่คงของ
ประเทศชาติประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีเจริญรุ่งเรือง ปรากฏเป็นเอกลกัษณ์ อนัโดดเด่นของชาติประกอบดว้ย ภาษา 
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี โบราณสถาน โบราณวตัถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นแบบแผน 
และวิถีชีวิตอนัดีงามท่ีสืบทอดมา ถึงปัจจุบนั 
๒๔๘๑ 
 ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ จดัตั้งกองวฒันธรรม สังกดักรมศิลปากรเร่ิมตน้เม่ือพุทธศกัราช ๒๔๘๑ มีการตั้ง
กองวฒันธรรม ในสังกดักรมศิลปากร ต่อมาในพุทธศกัราช ๒๔๘๓ มีพระราชบญัญติับ ารุงวฒันธรรมแห่งชาติ ก  าหนด
ความหมายของวฒันธรรมว่า หมายถึงลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอนัดีงาม ความกลมเกลียว
กา้วหนา้ของชาติ และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
๒๔๘๓ 
 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีสาระส าคญั คือ ก าหนดความหมายของ "วฒันธรรม” หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงความ
เจริญงอกงามความเป็นระเบียบอนัดีงาน ความกลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติ และศีลธรรมอนัดีของประชาชน และ
ก าหนดใหป้ระชาชนชาวไทยมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามวฒันธรรมแห่งชาติ ตอ้งผดุงส่งเสริมความกา้วหนา้ของชาติไทย 
โดยรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมตามประเพณีท่ีดีและช่วยกนัปรับปรุงบ ารุงใหดี้ยิง่ข้ึนตามกาลสมยั 
๒๔๘๖ 
 พ.ศ. ๒๔๘๖ ตราพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ พระราชบญัญติัฉบบัน้ี
ก าหนดใหส้ภาวฒันธรรมแห่งชาติ เป็นทบวงการเมือง อยูใ่นบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี และเพิ่มส านกัวฒันธรรม
ฝ่ายหญิง ข้ึนอีก ๑ ส านกั 
๒๔๙๕ 
 "กระทรวงวฒันธรรม” ไดรั้บการสถาปนาเม่ือวนัท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยก าหนดใหมี้หน่วยงานใน
สังกดั ประกอบดว้ยส านกังานเลขานุการรัฐมนตรี ส านกังานปลดัการทรวง กรมการวฒันธรรม กรมการศาสนา และ
กรมศิลปากรโดยจอมพล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม และได้
แถลงนโยบายต่อสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ว่ารัฐบาลน้ีจะส่งเสริมการวฒันธรรมทั้งในทาง
คติธรรม เนติธรรม วตัถุธรรม และสหธรรมใหเ้ป็นประเพณี ประจ าชาติ กระทรวงวฒันธรรมในระยะแรกมีท่ีท าการอยู่
บา้นพิษณุโลก จากนั้นจึงไดย้า้ยไปท่ีท าการถาวรบริเวณสนามเสือป่าพระนคร โดยมีพิธีเปิดอาคารท่ีท าการเม่ือวนัท่ี 
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๕๐๑ 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ จาก "กระทรวงวฒันธรรม” เป็น "กองวฒันธรรม” เม่ือวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมข้ึนใหม่ก าหนดให้ "กรม 
ศิลปากร” โอนไปสังกดัการะทรวงศึกษาธิการ และให้ "กะทรวงวฒันธรรม สภาวฒันธรรมแห่งชาติ” ไปเป็น 
อ านาจและหนา้ท่ีของส านกังานปลดัการทรวงศึกษาธิการ มีฐานเป็นกอง เรียกว่า "กองวฒันธรรม” แบ่งเป็น ๖ แผนก  
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คู่มือเตรียมสอบเจา้หนา้ทีธุ่รการ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 2 

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

คือ แผนกธุรการ แผนกวฒันธรรมวิทยา แผนกวฒันธรรมทางจิตใจ แผนกวฒันธรรมทางระเบียบประเพณี แผนก
วฒันธรรมทางวรรณกรรม และแผนกวฒันธรรมทางวตัถุธรรมและศิลปกรรม โดยกองวฒันธรรมไดโ้อนสังกดั
กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๒๕๒๒ 
 รัฐบาลประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดใหมี้ "คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ” ซ่ึงรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน ท าหนา้ท่ีเสนอแนะใหค้วามเห็นการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัวฒันธรรมรวมถึงการติดต่อและเผยแพร่งาน
ดา้นวฒันธรรมกบัต่างประเทศ และจดัตั้ง "คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ” ข้ึนมีหน่วยงานประกอบดว้ย ส านกังาน
เลขานุการกรมกองวิจยัและวางแผน กองส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม และกองวฒันธรรมสัมพนัธ์ 
๒๕๓๕ 
 เป็นรากฐานของการสร้างสรรคค์วามสามคัคี และความมัน่คงของประเทศชาติประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ี
เจริญรุ่งเรือง ปรากฏเป็นเอกลกัษณ์ อนัโดดเด่นของชาติ ประกอบดว้ย ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นแบบแผน และวิถีชีวิตอนัดีงามท่ีสืบทอดมา ถึง
ปัจจุบนั 
๒๕๔๕ 
 ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาปนา "กระทรวงวฒันธรรม” พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลไดมี้นโยบายปฎิรูประบบ
ราชการ โดยไดต้ราราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ "กระทรวงวฒันธรรม” จึงไดรั้บการ
สถาปนาข้ึนอีกคร้ัง โดยมีภารกิจส าคญัครอบคลุมงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมมีหน่วยงานระดบักรม ไดแ้ก่ 
ส านกังานรัฐมนตรี ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมนั และมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนภมิูภาค คือ ส านกังาน
วฒันธรรมจงัหวดั ซ่ึงสังกดัส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ทั้งน้ี กระทรวงวฒันธรรมมีองคก์ารมหาชนข้ึนตรงกบั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ๒ หน่วยงาน คือ ศูนยม์านุษยวิทยาสิริธร (องคก์ารมหาชน) สถาปนาเม่ือวนัท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ และหอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) สถาปนาเม่ือวนัท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหน่วยงานในสังกดั กระทรวงวฒันธรรม อีก ๑ หน่วยงาน คือ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
เดิมสังกดั กรมศิลปากรซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผล
บงัคบัใชว้นัท่ี ๑๐ กรกฎคม ๒๕๕๐ เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัอุดมศึกษา และ 
ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
๒๕๕๔ 
       มีองคก์ารมหาชนในสังกดัเพิ่มข้ึนอีก ๑ หน่วยงานคือ ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) ไดรั้บการสถาปนาเม่ือ
วนัท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัของรัฐมนตรีกรทรวงวฒันธรรม  
ปัจจุบนั กระทรวงวฒันธรรมไดป้รับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานพร้อมทั้งพฒันาบุคลากรใหมี้ความรอบรู้ ทนัสมยั
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนพร้อมกบัการขยายเครือข่ายทางวฒันธรรม เพื่อใหป้ระชาชรไดต้ระหนกัถึง
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คุณค่าและความส าคญัของวฒันธรรมพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมไทยอนั
เปรียบเสมือนรากฐานของชาติใหค้งอยูอ่ยา่งมัน่คง  
ตราประจ าประทรวง 

 
 รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใตซุ้ม้เรือนแกว้เหนือหมู่ลายเมฆ หมายความถึงปัญญาซ่ึงเป็นรากฐาน
ของวฒันธรรม 

วสัิยทัศน์ พันธกจิและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
วสัิยทัศน์  
 เป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงในการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และการบริหารงานดา้นวฒันธรรม ทั้งในและ
ต่างประเทศ พฒันา คุณภาพมาตรฐานการท างาน รวมทั้งงานบริการของหน่วยงาน ในสังกดั”  
พนัธกจิ  
 ๑. ก าหนด นโยบาย แผน และมาตรการดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรม  
 ๒. ส่งเสริมและพฒันาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรม  
 ๓. พฒันาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน  
 ๔. ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่งานดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรม  
 ๕. พฒันาความร่วมมือและความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศดว้ยมิติทางวฒันธรรม  
ยุทธศาสตร์  
 ๑. การบริหารจดัการและส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม  
 ๒. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและสร้างสรรคด์า้นศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม 

วสัิยทัศน์ พันธกจิและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม 
วสัิยทัศน์ 
   "วฒันธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนื” 
พนัธกจิ 
  ๑.เทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ให้มีการรักษา สืบ
ทอดและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ๒.ส่งเสริมการพฒันาและต่อยอดทุนทางวฒันธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ๓.ส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศเพื่อน าความเป็นไทยสู่สากล  
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 ๔.สร้างจิตส านึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงามในสังคมไทย 
 ๕.จดัการศึกษา วิจยั บริหารจดัการองคค์วามรู้ และสร้างนวตักรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
 ๖.ยกระดบัการบริหารจดัการ กลไก มาตรการ แผน ยทุธศาสตร์ และกฎหมายต่างๆ ดา้นศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม   
ยุทธศาสตร์ 
 ๑.เสริมสร้างความตระหนกัต่อสถาบนัหลกัของชาติ และพฒันากลไกในการอนุรักษแ์ละ สืบทอดวฒันธรรม 
 ๒.ส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ๓.พฒันาความสัมพนัธ์ และส่งเสริมเกียรติภมิูและภาพลกัษณ์ไทยในเวทีโลก 
 ๔.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
 ๕.พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษา วิจยั บริหารจดัการความรู้ และสร้างนวตักรรมดา้นศาสนา 
ศิลปะ และวฒันธรรม 
 ๖.พฒันากลไกและยกระดบัการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 
วตัถุประสงค์ 
 ๑.เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งและสนองต่อ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
 ๒.เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมกบัวิถีชีวิตของประชาชน 
 ๓.เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการด าเนินงานดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
 ๔.เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการด าเนินงาน ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และประชาชน 
 ๕.เพื่อเสริมสร้างศกัด์ิศรี ความเสมอภาค ความสมานฉนัท ์และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดบัครอบครัว 
ชุมชน ประเทศ และ สังคมโลก 
เป้าประสงค์ 
 ๑.วฒันธรรมไดรั้บการอนุรักษแ์ละสืบทอดอยา่งเป็นระบบ 
 ๒.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์พฒันาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวฒันธรรม 
 ๓.ประเทศไทยมีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมวฒันธรรมเชิงสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน 
 ๔.คนไทยมีความรัก ภมิูใจในวฒันธรรมและความเป็นไทย 
 ๕.ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ เกียรติภมิูและภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีดีในระดบันานาชาติ 
 ๖.การจดัการความรู้ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลได ้
 ๗.คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม         
 ๘.กระทรวงวฒันธรรมมีระบบการบริหารจดัการงานวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ภารกจิกระทรวงวัฒนธรรม 
๑. ส านักรัฐมนตรี 
 มีภารกิจเก่ียวกบัราชการทางการเมือง เพื่อสนบัสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 
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๒. ส านักงานปลดักระทรวง 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลางการบริหารของกระทรวง พฒันายทุธศาสตร์ แปลงนโยบายเป็นแผนปฏิบติั 
จดัสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทัว่ไป การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ งานความร่วมมือความสัมพนัธ์
ทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศ งานดา้นกฎหมายและระเบียบต่างๆ ก ากบั เร่งรัด ติดตามประเมินผล และประสานการ
ปฏิบติัราชการของส่วนราชการในสังกดั รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่การด าเนินงานของกระทรวง 
๓. กรมศิลปากร 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการคุม้ครอง ป้องกนั อนุรักษ ์บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟ ูส่งเสริม สร้างสรรค ์เผยแพร่ คน้ควา้ วิจยั  
พฒันา สืบทอดศิลปะและทรัพยสิ์นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ เพื่อธ ารงคุณค่าและเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติ 
อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสังคมไทยและความมัน่คงของชาติ 
๔. กรมการศาสนา 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐดา้นศาสนา โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมและใหค้วามอุปถมัภคุ์ม้ครอง
กิจการดา้นพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ท่ีทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพฒันาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดี และสร้างความสมานฉนัทร์ะหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งด าเนินการเพื่อใหค้นไทยน าหลกัธรรม
ของศาสนามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม 
๕. กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริม บ ารุง รักษาวฒันธรรมไทย โดยการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ฟ้ืนฟ ูพฒันา เผยแพร่ และ
ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนท่ีด าเนินงานดา้นวฒันธรรม รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกบัการ
ประสานงานแลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรม 
๖. ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการด าเนินการส่งเสริม สนบัสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
เพื่อเพิ่มพนูพฒันาภมิูปัญญาและการประยกุตใ์ชใ้นสังคม 
๗. สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการศึกษา วิจยัและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดบัพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ดา้นนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิ์ลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
๘. ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการศึกษา คน้ควา้ วิจยัทางวิชาการดา้นมานุษยวิทยา และการให้บริการทางวิชาการโดยเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ แหล่งขอ้มูล และเป็นจุดเช่ือมเครือข่ายขอ้มูลดา้นมานุษยวิทยาของประเทศไทยและภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นแกนน าของเครือข่ายวิชาการดา้นมานุษยวิทยาในระดบัชาติ และระดบัสากล 
๙. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 มีภารกิจเก่ียวกบัการแสวงหา รวบรวม อนุรักษภ์าพยนตร์และส่ิงเก่ียวเน่ืองกบัภาพยนตร์ รวมทั้ง
ภาพเคล่ือนไหวอ่ืนๆ เพื่อใหบ้ริการ เป็นประโยชน์ทางการศึกษา คน้ควา้ วิจยั 
๑๐. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 ๑. ด าเนินการจดัประชุมสมชัชาคุณธรรม และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมดว้ย 
กระบวนการจดัหาความรู้รูปแบบต่าง ๆ 
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 ๒. ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายองคก์รภาคีท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการและนวตักรรม และ 
การประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมพลงัของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมเพื่อพฒันา 
คุณธรรมความดีท่ีเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย 
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โครงสร้างกระทรวง 
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ผู้บริหาร 
 

 

 
นายอิทธิพล  คุณปล้ืม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 
 

------------------------------------ 
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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 บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสัญญาจา้งโดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ 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 
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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 หรือ
มีความจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

ข้อ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 

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

ตัว
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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
อย
่าง



คู่มือเตรียมสอบเจา้หนา้ทีธุ่รการ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 19 

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

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 
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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 ้
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หมวด ๕ 
การส้ินสุดสัญญาจ้าง 

_________ 
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
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ประกนัสังคม อยัการสูงสุด อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน
กระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการ และ
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 ้
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12. ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 ตอบ นายโจ ไบเดน 
13. เฟซบุก๊ แถลงปิดกวา่ร้อยบญัชีของกองทพัไทยเหตุเพราะ 
 ตอบ พวัพนัปฏิบติัการไอโอในชายแดนใต ้
14. “ทะเลสองหอ้ง” เป็นแหล่งน ้ าจืด มีลกัษณะอยา่งไร 
 ตอบ “ทะเลสองหอ้ง” เป็นแหล่งน ้ าจืด มีลกัษณะมีความลึกท่ียงัไม่มีใครสามารถวดัได ้โดยนกัวชิาการ
ไดร้ะบุสัณฐานธรณีวทิยาวา่ เป็นปล่องภูเขาไฟสมยัดึกด าบรรพ ์ท่ีหมดสภาพไปแลว้ และกลายเป็นโพรงถ ้าลึกท่ีมี
น ้าท่วมขงั โดยมีการคาดการณ์วา่แหล่งน ้าน้ีมีความลึกท่ีสุดในทวปีเอเชีย 
15. ประเทศไทย อยูใ่นอนัดบัท่ีเท่าไรของยอดผูติ้ดเช้ือโควิดทัว่โลก 
 ตอบ ประเทศไทย อยูใ่นอนัดบัท่ี 114 มีผูติ้ดเช้ือ 25,692 ราย เพิ่มข้ึน 93 ราย เสียชีวติ 83 ราย รักษาหาย 
24,542 ราย 
16. วคัซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพถึงก่ีเปอร์เซ็น 
 ตอบ 94 เปอร์เซ็น 
17. รายช่ือ 7 บริษทั ถือใบอนุญาตน าเขา้เมล็ดพนัธ์ "กญัชง" จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
 ตอบ -บริษทั สันติสุข อกริเทค จ ากดั 
  -บริษทั เฮิร์บ เทรเชอร์ จ  ากดั 
  -บริษทั ลีน แอนด ์ยงั จ  ากดั 
  -บริษทั แพลน้โทโลย ีจ  ากดั 
  -บริษทั อีสเทิร์น สเปรคตรัม กรุ๊ป จ ากดั 
  -บริษทั สยาม เฮอเบิล เทค จ ากดั 
  -บริษทั กญัชภทัร จ ากดั 
18. มีการประทว้งทัว่เมียนมาทุกวนันบัตั้งแต่นางซูจีและสมาชิกของรัฐบาลพลเรือนคนอ่ืนๆ ถูกกองทพั
ควบคุมตวัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ โดยทางกองทพัเมียนมาอา้งวา่อยา่งไร 
 ตอบ มีการโกงเลือกตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงการเลือกตั้งคร้ังนั้น พรรคเอน็แอลดีชนะการเลือกตั้งไป
อยา่งถล่มทลาย 
19. เทศกาลสงกรานต ์2564 กระทรวงฯ เห็นวา่จะสามารถจดักิจกรรมต่างๆ ไดเ้หมือนอดีตท่ีเคยจดัก่อนเกิด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยงัเขม้เร่ืองมาตรการป้องกนัโรค เน่ืองจากคาดหวงัในเร่ืองใด 
 ตอบ หวงัช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ 
20. วคัซีนล็อตแรกท่ีมาถึงไทยไดมี้การแจกจ่ายไปจ านวนก่ีจงัหวดั 
 ตอบ 13 จงัหวดั 

.............................  
ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
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