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ค าน า 
 
  

 ส าหรับชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการปฏิบตัิงาน กรมพลศึกษา เล่มน้ี ทาง
สถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงขึ้น เพือ่ใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับ
เตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
                        ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ เล่มน้ีขึ้นมา ภายใน
เล่มประกอบดว้ยทุกส่วนที่ก  าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อมค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือ
ชุดน้ีขึ้น เพือ่ใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อมในการท าขอ้สอบ 
 
                         ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท  าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ที่ไดใ้หก้ารสนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท  าขอ
นอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดขึ้นและยนิดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆท่าน เพือ่ที่จะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้
ยิง่ขึ้น 
 

 
 
 
 

  ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 
ฝ่ายวชิาการ 

สถาบนั The  Best  Center 
www.thebestcenter.com 
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ความรู้เกีย่วกับกรมพลศึกษา 
ประวัติองค์กร 
 กรมพลศึกษา ไดรั้บการสถาปนา เม่ือวนัที่ 9 ธนัวาคม 2476 ใหเ้ป็นกรมหน่ึงในกระทรวงธรรมการตาม
พระราชบญัญตัิการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีหนา้ที่จดัการพลศึกษาของชาติ ซ่ึงตั้งอยูใ่น
กระทรวงธรรมการ รัฐบาลในสมยันั้นมีนโยบายที่จะใหบุ้คคลแมว้า่ไดรั้บจริยศึกษา และพทุธศึกษามาแลว้ ให้
ไดรั้บการพลศึกษาดว้ย ซ่ึงจะท าให้เรามีร่างกายแขง็แรง ใจคอหนกัแน่น อนัจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้
สมบูรณ์เตม็ที่  
 นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา พลศึกษาจึงกลายเป็นหลกัส าคญัของการศึกษาของชาติจวบจนกระทัง่ เม่ือวนัที่ 3 
ตุลาคม 2545 ไดมี้การปฏิรูประบบราชการไทย มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยใหก้รมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปล่ียนเป็นส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันากีฬาและ
นนัทนาการ เพือ่เสริมสร้างพลานามยัของประชาชน 

  จากกระแสความตอ้งการของชาวพลศึกษา จึงไดมี้การเคล่ือนไหวในการขอใชช่ื้อส่วนราชการ “กรมพล
ศึกษา” และเม่ือวนัที่ 9 และ 16 กุมภาพนัธ ์2553 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกา การเปล่ียน
ช่ือ “ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ” เป็น “กรมพลศึกษา” ซ่ึงช่ือน้ีเป็นช่ือที่มีมนตข์ลงั ไดรั้บความ
เช่ือถือ และศรัทธา สร้างใหป้ระชาชนมีร่างกายแขง็แรง จิตใจดี 

  และเม่ือวนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกา เปล่ียนช่ือส านกังานพฒันาการ
กีฬาและนนัทนาการ เป็น กรมพลศึกษา พทุธศกัราช 2553 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 52 ก หนา้ 4 มี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวนัที่ 28 สิงหาคม 2553 จึงไดมี้ช่ือส่วนราชการวา่ 
“กรมพลศึกษา” 

 กรมพลศึกษายคุใหม่ มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพฒันาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา 
นนัทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา และการพฒันาบุคลากรสาขาที่เก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยงานในสงักดักรมพลศึกษา 
ไดแ้ก่ ส านกังานเลขานุการกรม ส านกัการกีฬา ส านกันนัทนาการ ส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา สถาบนัพฒันา
บุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม ศูนย์
ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ  
วิสัยทัศน์ : 
   "คนไทยออกก าลงักาย เล่นกีฬา และนนัทนาการเป็นวถีิชีวติเพือ่สุขภาวะที่ย ัง่ยนื" 
ค่านิยม : 
  "มอบความสุขใหม้วลชน" 
วัฒนธรรมองค์การ :  
 1. เคารพในความเป็นคน (Respect)  

 2. ท าตนเป็นตวัอยา่ง (Role Model)  

 3. สร้างความสมัพนัธก์บัมวลชน (Relationship)  

 4. มีความรับผดิชอบ (Responsibility) 
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พันธกิจ 

 1. ขบัเคล่ือนการน านโยบายดา้นการออกก าลงักาย กีฬา เเละนนัทนาการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย  
 2. สร้างเครือข่ายเเละบูรณาการการออกก าลงักาย กีฬาเเละนนัทนาการกบัทุกภาคส่วน  
 3. ส่งเสริมเเละพฒันาบุคลากรการออกก าลงักาย กีฬา เเละนนัทนาการใหมี้มาตรฐาน  
 4. ส่งเสริมเเละพฒันาเเละเผยเเพร่องคค์วามรู้ นวตักรรมดา้นการออกก าลงักาย กีฬาเเละนนัทนาการ  

ภารกิจและหน้าที่ กรมพลศึกษา 
  กรมพลศึกษา มีภารกิจด าเนินการส่งเสริมและพฒันาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นนัทนาการ 
วทิยาศาสตร์การกีฬาและการพฒันาบุคลากรสาขาที่เก่ียวขอ้ง โดยใหมี้อ านาจหนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ด าเนินการดา้นการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน  
 2. ด าเนินการดา้นนนัทนาการ  
 3. ด าเนินการดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา  
 4. พฒันาบุคลากรดา้นการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นนัทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่
เก่ียวขอ้ง  
 5. ส ารวจ จดัเก็บ รวบรวม และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพือ่วางแผนและบริหารจดัการ เผยแพร่
ขอ้มูลสถิติ และองคค์วามรู้ดา้นการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นนัทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา และการพฒันา
บุคลากรสาขาที่เก่ียวขอ้ง  
 6. อนุรักษ ์ส่งเสริม และเผยแพร่กีฬาไทย การละเล่นพื้นบา้น และกีฬาพื้นเมือง  
 7. ด าเนินการและประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพือ่เป็นเครือข่ายในการด าเนินงานดา้นการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นนัทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา และการ
พฒันาบุคลากรสาขาที่เก่ียวขอ้ง  
 8. จดัท าแผนปฏิบติังาน และแผนพฒันาคุณภาพและมาตรฐานดา้นการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา 
นนัทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา และการพฒันาบุคลากรสาขาที่เก่ียวขอ้ง ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย แผนพฒันา
การกีฬาแห่งชาติ และแผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติ  
 9. ศึกษา ส ารวจ วเิคราะห์ วจิยั ใหค้  าปรึกษา แนะน า และพฒันางานดา้นวชิาการ การพลศึกษา สุขภาพ 
การกีฬา นนัทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา และการพฒันาบุคลากรสาขาที่เก่ียวขอ้ง 
 10. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานดา้นการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นนัทนาการ วทิยาศาสตร์
การกีฬา และการพฒันาบคุลากรสาขาที่เก่ียวขอ้ง  
 11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
__________________ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดใหมี้การปรับปรุงกระบวนการจา้งงานภาครัฐในส่วนของลูกจา้งของ
ส่วนราชการใหมี้ความหลากหลาย เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสมในการใชก้ าลงัคนภาครัฐและใหก้ารปฏิบตัิราชการมี
ความคล่องตวัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมี้การจา้งพนกังานราชการส าหรับการปฏิบติังานของส่วนราชการ  

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

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

ฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินและกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

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

“พนกังานราชการ” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสญัญาจา้งโดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ เพือ่เป็นพนกังานของรัฐในการปฏิบติังานใหก้บัส่วนราชการนั้น 

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เพือ่เป็น 
 มาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๕  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
___________ 
[๑] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน้า ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 
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หมวด ๑ 
พนักงานราชการ 

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

ของส่วนราชการในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป งานวชิาชีพเฉพาะหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๒) พนกังานราชการพเิศษ ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะที่ตอ้งใชค้วามรู้หรือ

ความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพเิศษเพือ่ปฏิบตัิงานในเร่ืองที่มีความส าคญัและจ าเป็นเฉพาะเร่ืองของส่วนราชการ หรือ
มีความจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

ข้อ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 

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

ลกัษณะงานของพนกังานราชการได ้
การก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงาน

และคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการอาจก าหนดช่ือต าแหน่งในกลุ่มงานตามความ

เหมาะสมกบัหนา้ที่การปฏิบติังานของพนกังานราชการที่จา้งได ้
ข้อ ๘  ผูซ่ึ้งจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

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

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

____________ 
[๒] ขอ้ ๘ (๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยพนกังานราชการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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อาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษหรือเป็นผูพ้น้โทษมาแลว้เกิน
หา้ปี 

การจา้งบุคคลผูพ้น้โทษมาแลว้เกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเขา้เป็นพนักงานราชการตอ้ง
ก าหนดให้บุคคลผูน้ั้นยืน่หนงัสือรับรองความประพฤติวา่ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสงัคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนดเพือ่ประกอบการพิจารณาดว้ย 

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(๙) คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศการสรรหาหรือ
การเลือกสรรบุคคลเพือ่จา้งเป็นพนกังานราชการ  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปเพือ่ความจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น 

ความใน (๑) ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานราชการชาวต่างประเทศซ่ึงส่วนราชการจ าเป็นตอ้งจา้ง
ตามขอ้ผกูพนัหรือตามความจ าเป็นของภารกิจของส่วนราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มเพิม่ขึ้น 
หรือก าหนดแนวทางปฏิบติัของส่วนราชการในการจา้งพนกังานราชการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ก าหนดใหมี้พนกังานราชการตามระเบียบน้ี 

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

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

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอใหเ้ปล่ียนกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการได ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจง้ใหส้ านกังบประมาณทราบ  

ข้อ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพือ่จา้งเป็นพนกังานราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะขอยกเวน้หรือเพิม่เติมเก่ียวกบัการสรรหาหรือการเลือกสรรตามที่
คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้สามารถกระท าไดโ้ดยท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑  การจา้งพนกังานราชการใหก้ระท าเป็นสญัญาจา้งไม่เกินคราวละส่ีปีหรือตามโครงการที่มี
ก  าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสญัญาจา้งได ้ ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่
ละส่วนราชการ 
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แบบสญัญาจา้งใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
การท าสญัญาตามวรรคหน่ึง ใหห้ัวหนา้ส่วนราชการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วน

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

ใหเ้ป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไดต้ามหนา้ที่ของพนกังานราชการในแต่ละต าแหน่ง โดย
ค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

______________ 
ข้อ ๑๔  อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๕  ส่วนราชการอาจก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ

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

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

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานราชการเพือ่ให้ส่วนราชการปฏิบติัก็ได ้

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

ข้อ ๑๗  ใหพ้นกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์และมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 

ตัว
อย
่าง
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ข้อ ๑๘  ส่วนราชการอาจก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

_________ 
ข้อ ๑๙  ในระหวา่งสญัญาจา้ง ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน

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

ผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการที่ส่วนราชการก าหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวเพือ่
เป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๒๐  พนกังานราชการผูใ้ดไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขอ้ ๑๙ ใหถื้อวา่สญัญาจา้ง
ของพนกังานราชการผูน้ั้นส้ินสุดลง โดยใหส่้วนราชการแจง้ใหพ้นกังานราชการทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัที่
ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการผูน้ั้น 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการรายงานผลการด าเนินการจา้งพนกังานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
หรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวินัย 

_________ 
ข้อ ๒๒  พนกังานราชการมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติังานตามที่ก  าหนดในระเบียบน้ี ตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด และตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง และมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ใน
หนา้ที่ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๓  พนกังานราชการตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดตามที่ก  าหนดไวเ้ป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัที่
ส่วนราชการก าหนด 

พนกังานราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบตัิตามวรรคหน่ึง พนกังานราชการผู ้
นั้นเป็นผูก้ระท าผดิวนิยัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิัย 

ข้อ ๒๔  การกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(๑) กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 

ตัว
อย
่าง
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(๒) จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเง่ือนไขที่ทางราชการก าหนดให้
ปฏิบติัจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

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

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

ก าหนดวนัเวลาการมาท างาน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าใหง้านไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก  าหนดจนเป็นเหตุให้

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

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

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

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการการสอบสวนพนกังานราชการ ใหเ้ป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด 
ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวา่พนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด ใหห้วัหนา้ส่วนราชการสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่
กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 

ในการพจิารณาการกระท าความผดิตามวรรคหน่ึง ให้หวัหนา้ส่วนราชการพจิารณาสอบสวนใหไ้ด้
ความจริงและยตุิธรรมตามวธีิการที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการทางวนิยัแก่
พนกังานราชการ เพือ่เป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๕ 
การส้ินสุดสัญญาจ้าง 

_________ 
ข้อ ๒๘  สญัญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ครบก าหนดตามสญัญาจา้ง 
(๒) พนกังานราชการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบน้ีหรือตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด 

ตัว
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่าง
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(๓) พนกังานราชการตาย 
(๔) ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้ ๑๙ 
(๕) พนกังานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระท าความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของส่วนราชการหรือตามสญัญาจา้ง 
ข้อ ๒๙  ในระหวา่งสญัญาจา้ง พนกังานราชการผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากการปฏิบติังาน ใหย้ืน่

หนงัสือขอลาออกต่อหวัหนา้ส่วนราชการตามหลกัเกณฑท์ี่ส่วนราชการก าหนด 
ข้อ ๓๐  ส่วนราชการอาจบอกเลิกสญัญาจา้งกบัพนกังานราชการผูใ้ดก่อนครบก าหนดตามสญัญา

จา้งได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ และไม่เป็นเหตุที่พนกังานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสญัญาจา้ง
ได ้เวน้แต่ส่วนราชการจะก าหนดใหใ้นกรณีใดไดรั้บค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไว ้

ข้อ ๓๑  เพือ่ประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสัง่ใหพ้นกังานราชการไปปฏิบติังาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาจา้งได ้โดยไม่เป็นเหตุใหพ้นกังานราชการอา้งขอเลิกสญัญาจา้งหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการน้ีส่วนราชการอาจก าหนดใหค้่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสัง่ให้
ไปปฏิบติังานดงักล่าวกไ็ด ้ 

ข้อ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพน้จากการเป็นพนกังานราชการแลว้ หากในการปฏิบตัิงานของบุคคล
นั้นในระหวา่งที่เป็นพนกังานราชการก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งรับผดิชอบใน
ความเสียหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวสิัย ในการน้ีส่วนราชการอาจหกัค่าตอบแทนหรือเงิน
อ่ืนใดที่บุคคลนั้นจะไดรั้บจากส่วนราชการไวเ้พื่อช าระค่าความเสียหายดงักล่าวก็ได ้

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการเลิก
สญัญาจา้งตามหมวดน้ี เพือ่เป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

__________ 
ข้อ ๓๔  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ” เรียกโดย

ยอ่วา่ “คพร.” ประกอบดว้ยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นรองประธานกรรมการ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เลขาธิการส านกังาน
ประกนัสงัคม อยัการสูงสุด อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน
กระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการ และ
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนส่ีคนซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสมัพนัธ ์สาขาละหน่ึงคน 

ใหผู้แ้ทนส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทน
ส านกังบประมาณและผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ตัว
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ข้อ ๓๕  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหมี้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

ข้อ ๓๖  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการใหอ้อก 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุแทนต าแหน่งที่วา่งหรือแต่งตั้งเพิม่ขึ้น ให้ผูซ่ึ้งไดรั้บ

แต่งตั้งมีวาระเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงยงัอยูใ่นต าแหน่ง 
ข้อ ๓๗  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 
(๑) ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ข

ระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพือ่จา้ง

เป็นพนกังานราชการ รวมทั้งแบบสญัญาจา้ง 
(๓) ก าหนดกลุ่มงานและลกัษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานของพนกังาน

ราชการ 
(๔) ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการที่ส่วนราชการเสนอ 
(๕) ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนกังานราชการ 
(๖) ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 
(๗) ตีความและวนิิจฉยัปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบ้งัคบัระเบียบน้ี 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
(๙) อ านาจหนา้ที่อ่ืนตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ข้อ ๓๘  ใหส้ านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับผดิชอบในงานธุรการของ

คณะกรรมการและปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบน้ีก าหนดใหส่้วนราชการก าหนดหลกัเกณฑห์รือปฏิบติัใน

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

บทเฉพาะกาล 
_________ 

ข้อ ๔๐  ในระหวา่งที่ยงัไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการบริหารงานลูกจา้ง
สญัญาจา้งตามค าสัง่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานลูกจา้งสญัญาจา้ง ลงวนัที่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นคณะกรรมการตาม
ระเบียบน้ี จนกวา่คณะกรรมการตามระเบียบน้ีจะเขา้รับหนา้ที่ 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่ส่วนราชการยงัจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการไม่แลว้เสร็จ ถา้มีความ 

ตัว
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จ าเป็นตอ้งจา้งพนกังานราชการในกลุ่มงานเช่ียวชาญพเิศษ ใหด้ าเนินการจา้งไดใ้นกรณีที่มีงบประมาณและ
โครงการแลว้ หรือส าหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิการจา้ง 

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

ข้อ ๔๓  ในกรณีที่อตัราลูกจา้งประจ าวา่งลงระหวา่งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงตอ้งยบุ
เลิกต าแหน่งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๖ หากส่วนราชการยงัมีความจ าเป็นและไม่ใช่
กรณีการจา้งเหมาบริการ ใหข้ออนุมติัคณะกรรมการเพือ่พจิารณาก าหนดใหเ้ป็นพนกังานราชการ 

   
ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนกังานราชการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐[๓] 
ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

___________ 
[๓] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หนา้ ๑/๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
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แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

และที่แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่2. พ.ศ. 2560 

 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ต  าแหน่งของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานธุรการ 
 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง.  กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี  
2. การกระท าในขอ้ใดไม่ถือวา่เป็นความผดิวนิยั 

 ก. ทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ    

 ข. ละทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่ 5 วนั 

 ค. ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

 ง. ปฏิบติัหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่อจนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

ตอบ ข.  ตามขอ้ 24 ในระเบียบน้ี  

3. ในกรณีที่พนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ใหห้ัวหนา้ราชการลงโทษประการใด 

 ก. สัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์    ข. ตดัเงินเดือนค่าตอบแทน 

 ค. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตามขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

4. การส้ินสุดสญัญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก. ครบก าหนดตามสญัญาจา้ง   ข. ขาดคุณสมบตัิตามลกัษณะตอ้งหา้ม 

 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. “เจา้หนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน” เทียบไดก้บักลุ่มงานใดของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 ค. กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ    ง. กลุ่มงานเช่ียวชาญพเิศษ 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพลศึกษา  14 
...................................................................................................................................................................................... 
ตอบ ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ( เจา้หนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร พนกังานคุมประพฤติ 
นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการสาธารณสุข ) 
8. การจ่าย ค่าตอบแทน ผลงานผูท้ี่ท  ามากและมีผลงานมากยอ่มไดรั้บค่าตอบแทนมาก  ส่วนผูท้ี่ท  างานนอ้ยและ
ไดผ้ลงานที่มีคุณค่านอ้ยยอ่มไดค้า่ตอบแทนนอ้ย คือขอ้ใด 

 ก. Performance Pay    ข. Performance  Salary 

 ค. Competency Pay    ง. Competency Salary 

ตอบ ก. Performance Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนผลงานหรือผลสมัฤทธ์ิของงาน ผูท้ี่ท  างานมากและไดผ้ลงานที่
มีคุณค่ามากยอ่มจะไดรั้บค่าตอบแทนมาก ส่วนผูท้ี่ท  างานนอ้ย และไดผ้ลงานที่มีคุณค่านอ้ย ยอ่มไดค้่าตอบแทน
นอ้ย 

          Competency Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ หรือคุณลกัษณะของบุคคล เช่น ความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติของแต่ละบุคคลที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการท 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. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ใด 

 ก. 1 มกราคม พ.ศ.2547    ข. 1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2547 

 ค. 1 มีนาคม พ.ศ.2547    ง. 1 เมษายน พ.ศ.2547 

ตอบ ก. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 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. 
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13. พนกังานราชการมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 
 ก.  2 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพเิศษ 

 ข.  3 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพเิศษ  พนกังานราชการเช่ียวชาญ 

 ค.  4 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพเิศษ พนกังานราชการเช่ียวชาญ พนกังานราชการ 

วชิาการ 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  ก. ตามขอ้ 6ในระเบียบน้ี 

14. กรณีการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ใหก้ าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานใด 

 ก.  กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการๆ   

 ข.  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 

 ค.  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญพเิศษ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

15. ตามขอ้ 3 ขา้งตน้ การก าหนดใหพ้นกังานราชการมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงานของ
คุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตามใครประกาศ 

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

16. บุคคลจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ใด 

 ก.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ข.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาท 

 ค.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก 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 
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19. อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการใหเ้ป็นไปตามที่ใครหรือหน่วยงานใดก าหนด  

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

 ค.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ง.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ตอบ ค. ตามขอ้ 14 ในระเบียบน้ี 

20. พนกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามขอ้ใดบา้ง 

 ก.  สิทธิเก่ียวกบัการลา 
 ข.  สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 

 ค.  ค่าเบี้ยประชุม     

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 

21. กรณีที่เห็นสมควรแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีเพือ่ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการอาจเสนอต่อใครหรือหน่วยงานใด 

 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ข.  ส านกันายกรัฐมนตรี    

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

22. กรณีในระหวา่งสญัญาจา้ง ใหส่้วนราชการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการตาม
ขอ้ใด 

 ก.  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ในกรณีผลการปฏิบติังานประจ าปี 

 ข.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการพเิศษใหก้ระท าในกรณีการประเมินผลส าเร็จของงาน
ตามช่วงเวลาที่ก  าหนด 

 ค.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการเช่ียวชาญ 

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

23. กรณีพนกังานราชการไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน ใหถื้อวา่สญัญาจา้งส้ินสุดลงโดยใหส่้วนราชการ
หรือใหพ้นกังานราชการทราบภายในก่ีวนั 

 ก.  ภายใน 40 วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ข.  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ค.  ภายใน 7  วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ง.  ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

ตอบ ค. ตามขอ้ 20 ในระเบียบน้ี 

24. กรณีการกระท าความผดิขอ้ใด ถือวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 ก.  ปฏิบติัหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหร้าชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 ข.  กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 
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 ค.  ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในสญัญาหรือขดัค  าสัง่หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 24 ในระเบียบน้ี 

25. กรณีการกระท าความผดิโดยละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนักินกวา่ก่ีวนั จึงถือวา่เป็น
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ก.  เกินกวา่ 7 วนั     ข.  เกินกวา่ 14 วนั 

 ค.  เกินกวา่ 30 วนั     ง.  เกินกวา่ 45 วนั 

ตอบ ก.   
26. ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวา่พนกังานราชการคนใดกระท าความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหห้ัวหนา้ส่วน
ราชการมีค  าสัง่อยา่งไร 

 ก.  สัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์    ข.  ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก     ง.  ตดัเงินค่าตอบแทน 

ตอบ ค. ตามขอ้ 25 ในระเบียบน้ี 

27. ในกรณีที่ปรากฏวา่พนกังานราชการกระท าความผดิวนิยัไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการก าหนด ให้หวัหนา้
ส่วนราชการสัง่ลงโทษอยา่งไร 

 ก.  สัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์    ข.  ตดัเงินค่าตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน 

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

28. กรณีสญัญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก.  พนกังานราชการขาดคุณสมบตัิเพราะเป็นบุคคลลม้ละลาย 

 ข.  ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 ค.  พนกังานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระท าความผดิอยา่งร้ายแรง 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 28 ในระเบียบน้ี 

29. ส่วนราชการอาจบอกเลิกสญัญาจา้งกบัพนกังานราชการก่อนครบก าหนดตามสญัญาจา้งไดแ้ละไม่เป็นเหตุที่
พนกังานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทน เวน้แต่กรณีใด 

 ก.  กรณีส่วนราชการไดก้ าหนดเง่ือนไขค่าตอบแทนไว ้

 ข.  กรณีส่วนราชการจะก าหนดใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิ 

 ค.  กรณีส่วนราชการไดก้ าหนดกฎหรือระเบียบไวใ้หไ้ดรั้บค่าตอบแทน 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. ตามขอ้ 30 ในระเบียบน้ี 
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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. 
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 านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพือ่จา้งเป็นพนกังาน
ราชการ 

 ข.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิยั พนกังานราชการ 

 ค.  ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขระเบียบ
หรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

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

35. ขอ้ใดต่อไปน้ีทีไ่ม่ใช่อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการที่ส่วนราชการเสนอ 

 ข.  ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ค.  ตีความและวนิิจฉยัปัญหาการกระท าผดิวนิยัร้ายแรงของพนกังานราชการ 

 ง.  ก าหนดค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนกังานราชการ 

ตอบ ค.  
 

----------------------------------- 
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ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 
___________ 

 เพือ่ใหก้ารก าหนดสิทธิประโยชน์พนกังานราชการเป็นมาตรฐานใหส่้วนราชการถือปฏิบติั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 15 วรรคหน่ึงและวรรคสาม ขอ้ 18 และขอ้ 30 ของระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ จึงก าหนดสิทธิประโยชน์
ของพนกังานราชการไวด้งัน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของ
พนกังานราชการ พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป เวน้แต่ขอ้ 7 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 2 มีนาคม 
2548 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ในประกาศน้ี 
 “ปี” หมายความวา่ ปีงบประมาณ 
 ข้อ 4 พนกังานราชการมีสิทธิลาในประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าที่ป่วยจริงโดยนบัตั้งแต่วนัท าการ การลาป่วยตั้งแต่ 3 วนัท าการ
ขึ้นไป ผูมี้อ  านาจอนุญาตอาจสัง่ใหมี้ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือ
ประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด ้
 (2) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได ้90 วนั 
 (3) การลากิจส่วนตวัมีสิทธิลากิจส่วนตวัไดปี้ละไม่เกิน 10 วนัท าการ 
 (4) การลาพกัผอ่น มีสิทธิลาพกัผอ่นปีละ 10 วนัท าการ ส าหรับปีแรกที่ไดรั้บการจา้งยงัไม่ครบ 6 
เดือน ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่น เวน้แต่พนกังานราชการที่มีสญัญาจา้งต่อเน่ืองกนัในส่วนราชการเดิมรวมกนัมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 พนกังานราชการผูใ้ดที่ท  างานครบ 1 ปีขึ้นไป และในปีที่ผา่นมาพนกังานราชการผูน้ั้นมิไดล้า
พกัผอ่นประจ าปี หรือลาพกัผอ่นประจ าปีแลว้ไม่ครบ 10 วนัท าการ ใหส้ามารถน าวนัลาพกัผอ่นทีเ่หลือซ่ึงยงัไม่ได้
ลามาสะสมได ้แต่วนัลาพกัผอ่นที่น ามาสะสมตอ้งไม่เกิน 5 วนัท าการ โดยเม่ือรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนั
แลว้จะตอ้งไม่เกิน 15 วนัท าการ 
 (*แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560)  
 (5) การลาเพือ่รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพือ่ฝึกวชิาทหาร เขา้รับการระดมพล 
หรือเพือ่ทดลองความพร่ังพร้อมตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร ทั้งน้ี เม่ือพน้จากการเขา้รับการตรวจเลือก
หรือเตรียมพล ใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิงานภายใน 7 วนั 
 (6) การลาเพือ่ไปอุปสมบท หรือประกอบพธีิฮจัญ ์พนกังานราชการที่ไดรั้บการจา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ย
กวา่ 4 ปี มีสิทธิลาเพือ่ไปอุปสมบท หรือประกอบพธีิฮจัญ ์ไดจ้  านวน 1 คร้ัง ตลอดช่วงของการมีสถานภาพเป็น
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พนกังานราชการ โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไ้ม่เกิน 120 วนั และการลาไปประกอบพธีิฮจัญมี์สิทธิลาไดไ้ม่
เกิน 120 วนั ตามระยะเวลาที่ใชใ้นการประกอบศาสนกิจตามหลกัการของศาสนาอิสลาม ทั้งน้ี ใหผู้บ้งัคบับญัชา
พจิารณาอนุมติัการลาดงักล่าวตามความเหมาะสม เพือ่ไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการ 
 ข้อ 5 พนกังานราชการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา ดงัน้ี 
 (1) ลาป่วย ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้หน่ึงไม่เกิน 30 วนั ส่วนที่เกิน 30 วนั มีสิทธิไดรั้บ
เงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากกองทุนประกนัสงัคม ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามกฏหมายวา่ดว้ย
ประกนัสงัคม 
 (2) ลาคลอดบุตร ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 45 วนั และมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์
การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรจากกองทุนประกนัสงัคม ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขตามกฏหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม 
 (3) ลากิจส่วนตวัใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปีหน่ึงไม่เกิน 10 วนั 
 (4) การลาพกัผอ่นประจ าปี ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดไ้ม่เกินระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้ 
4(4) 
 (*แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560) 
 (5) การลาเพือ่รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพือ่ฝึกวชิาทหารเขา้รับการระดมพล 
หรือเพือ่ทดลองความพร่ังพร้อม ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้หน่ึงไม่เกิน 60 วนั 
 (6) การลาเพือ่ไปอุปสมบท ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 120 วนั และการลาไป
ประกอบพธีิฮจัญ ์ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 120 วนั 
 ในกรณีที่พนกังานราชการเขา้ท างานไม่ถึง 1 ปี ใหท้อนสิทธิที่จะไดรั้บค่าตอบแทนการลากิจ
ส่วนตวั และการลาพกัผอ่นลงตามส่วนของจ านวนวนัที่จา้ง 
 ข้อ 6 ให้พนกังานราชกรไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ดงัน้ี 
 (1) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
 พนกังานราชการที่ไดรั้บอนุมติัใหอ้ยูป่ฏิบติังานนอกเวลาราชการปกติ หรืออยูป่ฏิบติังานใน
วนัหยดุสุดสปัดาห์ หรือในวนัหยดุพิเศษ ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของขา้ราชการโดยอนุโลม 
 (2) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
 พนกังานราชการที่ไดรั้บค าสัง่จากผูมี้อ  านาจอนุญาตใหเ้ดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ มีสิทธิเบิก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการตามกฏหมายวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของขา้ราชการโดย
อนุโลม 
 (3) ค่าเบี้ยประชุม 
 พนกังานราชการที่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือเลขานุการหรือ
ผูช่้วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว้แต่กรณี มีสิทธิไดรั้บเบี้ยประชุมตามกฏหมายวา่ดว้ย
เบี้ยประชุมกรรมการโดยอนุโลม 
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 (4) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
 กรณีที่ส่วนราชการมีความประสงคท์ี่จะใหพ้นกังานราชการเขา้รับการฝึกอบรม สมัมนาทาง
วชิาการ เพือ่พฒันาหรือเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย ใหมี้สิทธิเบิกค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุโลม 
 (5) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผดิ 
 ในกรณีที่ส่วนราชการบอกเลิกสญัญาจา้งกบัพนกังานราชการผูใ้ดก่อนครบก าหนดเวลาจา้ง โดย
มิใช่ความผดิของพนกังานราชการดงักล่าว ใหพ้นกังานราชการผูน้ั้นไดรั้บค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่
มีความผดิดงัน้ี 
 (ก) พนกังานราชการที่ไดป้ฏิบติังานติดต่อกนัครบ 4 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายค่าตอบแทน
เท่ากบัอตัราตอบแทนที่ไดรั้บอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 
 (ข) พนกังานราชการทีไ่ดป้ฏิบติังานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากบั
อตัราตอบแทนจ านวนสามเท่าของอตัราค่าตอบแทนที่ไดรั้บอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 
 (ค) พนกังานราชการทีไ่ดป้ฏิบติังานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากบั
อตัราตอบแทนจ านวนหกเท่าของอตัราค่าตอบแทนที่ไดรั้บอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 
 (ง) พนกังานราชการที่ไดป้ฏิบติังานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ใหจ่้ายค่าตอบแทนเท่ากบั
อตัราตอบแทนจ านวนแปดเท่าของอตัราค่าตอบแทนที่ไดรั้บอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 
 (จ) พนกังานราชการที่ไดป้ฏิบติังานติดต่อกนัครบ 10 ปี ขึ้นไป ใหจ่้ายค่าตอบแทนเท่ากบัอตัรา
ตอบแทนจ านวนสิบเท่าของอตัราค่าตอบแทนทีไ่ดรั้บอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 
 ข้อ 7  เงินทดแทนกรณีประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย เน่ืองจากการท างานใหร้าชการ 
 พนกังานราชการที่ประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย เน่ืองจากการท างานใหร้าชการ มีสิทธิ
ไดรั้บเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน และให้
น ากฏหมายวา่ดว้ยการสงเคราะห์ขา้ราชการผูไ้ดรั้บอนัตราย หรือการป่วยเจบ็ เพราะเหตุปฏิบติัราชการเฉพาะใน
ส่วนที่เก่ียวกบัการลามาใชบ้งัคบักบัพนกังานราชการโดยอนุโลม 
 (*แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560) 
      

 ประกาศ ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2554 
     (นายสาธิต วงศห์นองเตย) 

รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
____________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศ

วา่  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี  
มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 

๒๕๓๔”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้

ไป  
มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๓๑๐ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๒ ลงวนัที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๘) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที่ ๔๘ เร่ือง แกไ้ขเพิม่เติมประกาศของ

คณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๔ 
__________ 
[๑] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑/๔ กนัยายน ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๓/๑[๒]  การบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน การลดภารกิจและยบุเลิกหน่วยงานที่ไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน การ
กระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ทั้งน้ี โดยมี
ผูรั้บผดิชอบต่อผลของงาน 

การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ที่ตอ้ง
ค  านึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบติัหนา้ที่ของส่วนราชการ ตอ้งใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ใหค้  านึงถึงความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยขอ้มูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการปฏิบติัราชการและการสัง่การใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัก็ได ้ 

มาตรา ๔  ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ดงัน้ี 
(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
มาตรา ๕  การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ใหก้ าหนด

ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไวด้ว้ย 
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ราชการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
มาตรา ๖  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  

ส่วนที่ ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

____________ 
มาตรา ๗  ให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดงัน้ี 
(๑) ส านกันายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
 (๓) ทบวง ซ่ึงสงักดัส านกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสงักดัหรือไม่สงักดัส านกั

นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
ส านกันายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

__________ 
[๒] มาตรา ๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ตัวอย่างการตอบ: “ตอนเรียนมหาวิทยาลยั ดิฉนัชอบศึกษาหาความรู้เก่ียวกบังานรัฐศาสตร์ สงัคมสงเคราะห์ และ
จิตวิทยา และศึกษาขอ้มูลในบทเรียนก่อนจะถึงชัว่โมงเรียน จึงไดเ้กรดเฉล่ียท่ีน่าพึงพอใจและไดเ้กียรตินิยมอนัดบั 1 
เหรียญทอง คณะครุศาสตรบณัฑิตค่ะ” 
3.ตามความเข้าใจของคุณ คิดว่าต าแหน่งนีต้้องรับผดิชอบงานอะไรบ้าง  
 ตอบใหส้ั้นและกระชบัไดใ้จความ แต่ส่ิงส าคญัตอ้งมัน่ใจว่าเขา้ใจจริงๆ ถา้ไม่แน่ใจส่วนไหนไม่ตอ้งกลวัท่ีจะ
ถาม อาจตั้งค  าถามกลบัในท านองว่า เขา้ใจต าแหน่งงาน แต่ไม่แน่ใจเก่ียวกบัขอ้มูลมากนกั อยากใหช่้วยอธิบายใหเ้ขา้ใจ
ในเบ้ืองตน้ ไม่ควรท าเป็นรู้ถา้ไมรู้่ เพราะถา้ตอบผิด นัน่หมายความว่าคุณไม่ไดท้  าการบา้นมา และอาจเป็นการแสดงให้
เห็นว่าคุณไมไ่ดใ้หค้วามสนใจกบังานน้ีมากพอ 
ตัวอย่างค าตอบ: “ในการเขา้รับงานราชการครู ดิฉนัตอ้งดูแลเดก็ๆ ในหอ้งเรียน และจดัเตรียมการเรียนการสอน แต่ไม่
แน่ใจเก่ียวกบัรายละเอียดเฉพาะของเน้ือหาท่ีตอ้งสอนเดก็ๆ อยากใหช่้วยอธิบายใหเ้ขา้ใจในเบ้ืองตน้ไดไ้หมค่ะ” 
 การสอบสมัภาษณ์งานราชการ คุณตอ้งเตรียมเอกสารใหพ้ร้อม หากตอนสมคัรคุณยื่นไวไ้ม่ครบ เขาเปิดโอกาส
ใหคุ้ณสอบในส่วนขอ้เขียนก่อนได ้และตอ้งยื่นเอกสารท่ีเหลือเพ่ิมเติมก่อนถึงวนัสมัภาษณ์ ซ่ึงเอกสารท่ีตอ้งเตรียมใน
การเขา้ท างานราชการ มีดงัน้ี 
 1.บตัรประจ าตวัผูส้อบ 
 2. บตัรประชาชน (ตวัจริง) พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
 4.ปริญญาบตัร หรือวุฒิบตัร และทรานสคริป ฉบบัภาษาไทย 
 5.หนงัสือจดทะเบียนสมรส , หนงัสือจดทะเบียนหยา่  (ถา้มี) 
 6. หนงัสือเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
 7. หนงัสือรับรองตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย)์ 
 8. ใบส าคญัทางทหาร (ถา้มี) 
 9. ใบเฉพาะวิชาชีพ ส าหรับบางต าแหน่ง เช่น การศึกษา ไดแ้ก่ ใบประกอบวิชาชีพครู, วิศวกร ไดแ้ก่ ใบอนุญาตวิชาชีพ
วิศวกรรม 
 ในวนัสอบสมัภาษณ์งานราชการ ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อย ทรงผม เลบ็มือตอ้งสะอาด ผูช้ายควรสวมเส้ือเช้ิตสี
สุภาพ ผูกเนคไท ส่วนผูห้ญิงควรนุ่งกระโปรงคลมุเข่าหรือเหนือเข่าข้ึนมาไม่เกิน 1 น้ิว  สวมเส้ือเช้ิต เส้ือแฟชัน่ทรง
สุภาพและใส่สูทดว้ยก็ได ้ ไม่ควรใส่เส้ือรัดรูปหรือเส้ือท่ีโชวแ์ขน และงดการยอ้มสีผมโทนสว่าง 
 เทคนิคดงักล่าวเป็นพ้ืนฐานท่ีตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม นอกจากน้ีคุณก็ตอ้งศึกษาลกัษณะงานราชการในต าแหน่งท่ี
สมคัร พร้อมท าความรู้จกัและหาขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์รท่ีจะเขา้ท างานใหม้ากท่ีสุดดว้ย รับรองว่าการเตรียมตวัและ
เตรียมค าตอบของคุณจะตอ้งโดนใจและมดัใจกรรมการไดแ้น่นอน 
 

---------------------------- 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 

 

 

 

ตัว
อย
่าง


	คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพลศึกษา
	โดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

	บริษัท เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

	สารบัญ
	ความรู้เกี่ยวกับกรมพลศึกษา
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
	แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔
	แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. ๒๕๕๕
	แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
	แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐
	แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖[๑]
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564
	แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
	ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๔
	ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
	แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
	แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
	แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
	แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
	แนวข้อสอบ งานธุรการ
	แนวข้อสอบงานสารบรรณ
	แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ
	เทคนิคการสอบสัมภาษณ์



