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ค าน า 
 
  

 ส ำหรับชุดคู่มือสอบต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัอุบลรำชธำนี เล่มน้ี ทำงสถำบนั THE BEST CENTER และฝ่ำยวิชำกำรของสถำบนัไดเ้รียบเรียงขึ้น 
เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ ำหรับเตรียมสอบในกำรสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
                        ทำงสถำบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นควำมส ำคญัจึงไดจ้ดัท ำหนงัสือ เล่มน้ีขึ้นมำ ภำยใน
เล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก ำหนดในกำรสอบ เจำะขอ้สอบทุกส่วน พร้อมค ำเฉลยอธิบำย มำจดัท ำเป็นหนงัสือ
ชุดน้ีขึ้น เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่ำนล่วงหนำ้ มีควำมพร้อมในกำรท ำขอ้สอบ 
 
                         ทำ้ยน้ี คณะผูจ้ดัท ำขอขอบคุณทำงสถำบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้ำรสนบัสนุนและมี
ส่วนร่วมในกำรจดัท ำตน้ฉบบั ท ำใหห้นงัสือเล่มน้ีสำมำรถส ำเร็จขึ้นมำเป็นเล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท ำขอ
นอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดขึ้นและยนิดีรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกๆท่ำน เพื่อท่ีจะน ำมำปรับปรุงแกไ้ขใหดี้
ยิง่ขึ้น 
 

 
 
 
 

  ขอใหโ้ชคดีในกำรสอบทุกท่ำน 
ฝ่ำยวิชำกำร 

สถำบนั The  Best  Center 
www.thebestcenter.com 
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คู่มือสอบเจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน  สนง.เกษตรและสหกรณจ์ังหวดัอุบลราชธานี 1 

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

 ความรู้เกีย่วกบัส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอุบลราชธานี 
➢ประวัติของส านักงาน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัตั้ง ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอุบลรำชธำนี เป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค  สังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำร  ส ำนกังำน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2538 โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบบักฤษฎีกำ เล่มท่ี 112 ตอนท่ี 6 
ก วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2538  หนำ้ 7  มีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในดำ้นกำรจดัท ำและประสำนแผนพฒันำ
และแผนปฏิบติังำนดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ภำยในจงัหวดั ก ำกบั  ดูแล  และประสำนกำรปฏิบติังำนโครงกำร
พฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีหลำยส่วนรำชกำรร่วมกนั ติดตำมประเมินผลกำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์
ภำยในจงัหวดั  เป็นศูนยข์อ้มูลดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ในระดบัจงัหวดั  โดยมีเกษตรและสหกรณ์ปฏิบติังำนใน
ฐำนะผูแ้ทนกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ประจ ำจงัหวดั 
        กำรบริหำรงำนของส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั  ในฐำนะผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ ำ
จงัหวดั  ตำมระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.2534 ก ำหนดใหผู้แ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมกำร
จงัหวดั (กจ.) และระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรพฒันำชนบทและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคพ.ศ.
2535 ท ำหนำ้ท่ีเป็นคณะกรรมกำรพฒันำจงัหวดั (กพจ.) รวมทั้งเป็นศูนยก์ลำงบริหำรงำนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจงัหวดั  และยงัเป็นท่ีปรึกษำทำงดำ้นกำรเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภำค  จึง
จ ำเป็นตอ้งมียทุธศำสตร์กำรบริหำรงำน  เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีและใชใ้นกำรบริหำร
กำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดั  ใหบ้รรลุตำมบทบำทหนำ้ท่ีของส ำนกังำนฯ และสนองนโยบำยของ
รัฐอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด   
➢วิสัยทัศน์   
 องคก์รสมรรถนะสูงในกำรอ ำนวยกำรและสนบัสนุนกำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์อยำ่งบูรณำกำรสู่
ผลสัมฤทธ์ิเพิ่มคุณภำพชีวิตเกษตรกร 
➢พนัธกจิ 
 1. ก ำกบั ดูแล สนบัสนุน และประสำนงำนใหห้น่วยงำนในสังกดักระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผลกำรท ำงำน มำกขึ้น รวมทั้ง กำรสร้ำงพื้นฐำนระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดีของกระทรวง 
 2. พฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพของเกษตรกรใหบ้รรลุผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพบุคลำกรทุกระดบัอยำ่งเป็นระบบ 
 4. พฒันำและส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใชใ้หเ้กิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
 5. พฒันำและสนบัสนุนกำรประชำสัมพนัธ์นโยบำย กิจกรรม และโครงกำรต่ำงๆ ของกระทรวงใหเ้ป็น ท่ี
รู้จกัอยำ่งกวำ้งขวำง 
 6. สนบัสนุนและประสำนงำนใหภ้ำรกิจดำ้นกำรเกษตรต่ำงประเทศเกิดควำมคล่องตวัและมีประสิทธิภำพ 
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คู่มือสอบเจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน  สนง.เกษตรและสหกรณจ์ังหวดัอุบลราชธานี 2 

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

➢วัฒนธรรม " HOPE ” 
 มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกนั "HOPE” 
 H : Honesty : มีคุณธรรม 
 O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกนั 
 P : Prompt to change : พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
 E : Establish : สร้ำงสรรค ์
➢ค่านิยม 
 ซ่ือสัตย ์พฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง รับฟังควำมคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
➢เป้าประสงค์ 
 1. หน่วยงำนในสังกดั กษ. มีกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคล่องตวั 
 2. ควำมร่วมมือดำ้นกำรเกษตรต่ำงประเทศเกิดควำมคล่องตวัและมีประสิทธิภำพ 
 3. ระบบกลไกสนบัสนุนกำรขบัเคล่ือนนโยบำย Smart Farmer มีประสิทธิภำพ 
 4. เกษตรกรไดรั้บกำรส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพ 
 5. เกษตรกรในจงัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ดรั้บกำรพฒันำและส่งเสริมอำชีพดำ้นกำรเกษตร 
➢ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. กำรพฒันำระบบ และกลไกกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภำพ โดยก ำหนด
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
 1) พฒันำระบบอ ำนวยกำรและบริหำรจดักำรดำ้นกำรเกษตรใหมี้ประสิทธิภำพ 
 2) พฒันำควำมร่วมมือและขยำยกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเกษตรต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั 
 2. กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพแก่เกษตรกรใหมี้ควำมเขม้แขง็และคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยก ำหนด 
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
 1) พฒันำระบบกลไกสนบัสนุนกำรขบัเคล่ือนนโยบำย Smart Farmer  
 2) เร่งรัดกำรแกปั้ญหำหน้ีสินของเกษตรกรอยำ่งต่อเน่ือง ทัว่ถึง และเป็นธรรม 
 3) พฒันำและสนบัสนุนกำรบูรณำกำรแผนสู่กำรปฏิบติัเพื่อให้กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพแก่
เกษตรกรประสบควำมส ำเร็จ 
➢นโยบายก ากบัดูแลองค์การท่ีดี 
 1. ดำ้นรัฐ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
    โดยใหค้วำมร่วมมือและสนบัสนุนนโยบำยของรัฐบำล และส่งเสริมกำรสร้ำง จิตส ำนึกใหผู้ป้ฏิบติังำนทุกระดบั 
ด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงเจำ้หนำ้ท่ีของตนเอง ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 2. ดำ้นผูรั้บบริกำรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
    โดยส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนกำรใหบ้ริกำรท่ีมีควำมสะดวก ทนัสมยั โปร่งใสและสุจริต และอ ำนวยควำม
สะดวกใหผู้รั้บบริกำรและ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บกำร ตอบสนองควำมต้องกำร และมีควำมพึงพอใจ 
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3. ดำ้นองคก์ำร
    โดยกำรส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภยัของส ำนกังำน และส่งเสริมใหมี้กำรจดัท ำแผนด ำเนินงำน (Action Plan) ท่ี
ชดัเจนและสอดคลอ้งตำมแผนปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำร และจดัใหมี้ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบผลกำร
ปฏิบติังำน โดยมุ่งเนน้ถึงผลสัมฤทธ์ิของเป้ำหมำยและควำมสอดคลอ้งกบั หลกัธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองท่ีดี  

4. ดำ้นผูป้ฏิบติังำน
    โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคลอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบติังำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดยทุธศำสตร์ขององคก์ำร และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อร่วมตดัสินใจในกำร
พฒันำองคก์ำร 
➢ภารกจิ

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ และจดัท ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั และกลุ่มจงัหวดั 
แผนพฒันำกำรเกษตรรำยสินคำ้ แผนบูรณำกำรกำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั 
 (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และจดัท ำแผนปฏิบติักำรโครงกำรพฒันำดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั ก ำกบั
กำรบูรณำกำร และติดตำมกำรใชง้บประมำณของส่วนรำชกำรในสังกดักระทรวงในจงัหวดั
 (๓) ก ำกบั ดูแล ควบคุม ประสำน ด ำเนินงำน ติดตำม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของกำรปฏิบติังำนตำม
แผนงำนและโครงกำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดั 

(๔) ด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษ โครงกำรในพระรำชด ำริ งำนช่วยเหลือเกษตรกร งำนภยัพิบติักำรเตือนกำร
ระบำดและเฝ้ำระวงั และเตือนภยัสินคำ้เกษตรในจงัหวดั 

(๕) ก ำกบัดูแล ควบคุม และพฒันำขำ้รำชกำรและลูกจำ้งในสังกดักระทรวงในจงัหวดั 
(๖) ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่กำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัให้เป็นศูนยข์อ้มูลและศูนยแ์ม่

ข่ำยขอ้มูลดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดั 
(๗) ก ำกบัดูแลหน่วยงำนในสังกดักระทรวงด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
(๘) ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(๙) ปฏิบติังำนร่วมกบัหรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมำย 

……………………………… 
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 ความรู้เกีย่วกบัส านักปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

➢ย้อนรอยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     กำรเกษตรในประเทศไทยไดมี้บนัทึกเป็นหลกัฐำนไวใ้นศิลำจำรึกในสมยัสุโขทยั (เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 1800) 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่พ่อขนุรำมค ำแหง ทรงมีรัฐประศำสโนบำยส่งเสริมกำรเกษตรหลำยประกำร ท่ีส ำคญัคือ กำรให้
ประชำชนมีอิสระในกำรประกอบอำชีพตำมควำมถนดั และท่ีดินท่ีมีกำรปลูกสร้ำงท ำประโยชน์ก็จะตกเป็น
กรรมสิทธ์ิแก่ผูท่ี้ปลูกสร้ำง และใหเ้ป็นมรดกตกทอดไปถึงยงัลูกหลำนในสมยันั้นมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีน ้ำสะอำด
ส ำหรับบริโภคตลอดทั้งปี และเพียงพอส ำหรับใชใ้นกำรเกษตร 

 มีกำรสันนิษฐำนวำ่พ่อขนุรำมค ำแหงทรงจดักำรชลประทำนช่วยเหลือกำรเพำะปลูก เช่น กำรขุดเหมืองฝำย
ฝังท่อไขน ้ำจำกล ำธำรบนภูเขำ มำสู่ตวัเมืองสุโขทยั และทรงสนบัสนุนใหมี้กำรปลูกป่ำท ำสวนโดยทัว่ไป เช่น ทรง
ปลูกป่ำตำลขึ้น และใชป่้ำตำลนั้นเป็นสถำนท่ีใหพ้ระสงฆแ์สดงธรรมในวนัธรรมสวนะ และเป็นท่ีเสด็จออกวำ่
รำชกำรในวนัปกติ อนัเป็นพระบรมรำโชบำยท่ีจะอบรมพสกนิกรใหมี้นิสัยรักป่ำ รักสวน และรักกำรปลูกสร้ำงไป
ดว้ยในตวั 

พ.ศ. 1893 กรมนา 
     หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบดำ้นกิจกรรมทำงกำรเกษตร เร่ิมมีปรำกฏชดัในสมยักรุงศรีอยธุยำ (เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 
1893) นัน่คือ กรมนำ ซ่ึงเป็นกรมหน่ึงในกำรปกครองแบบจตุสดมภ ์อนัประกอบดว้ย กรมเมือง กรมวงั กรมคลงั 
และกรมนำ กรมในจตุสดมภน์ั้น มีควำมหมำยเช่นเดียวกบักระทรวงในสมยัโบรำณ 

 ดงันั้น ในประกำศและพระรำชบญัญติัเก่ำๆ จึงมีเรียก กรมเกษตรำธิกำร กระทรวงนำ กระทรวงเกษตรำธิ
กำร ซ่ึงหมำยถึงกรมนำในจตุสดมภน์ัน่เอง โดยมีขนุเกษตรำธิบดี ด ำรงต ำแหน่งเสนำบดีกรมนำ ต่อมำในรัชสมยั
สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ (พ.ศ. 1991-2031) ไดพ้ระรำชทำนนำมเสนำบดีจตุสดมภใ์หม่ โดยใหเ้สนำบดี
กรมนำเป็นพระเกษตรำธิบดี และในพระรำชพงศำวดำรต่อๆ มำ ปรำกฏนำมเสนำบดีกรมนำในพระธรรมนูญตรำ
กระทรวง พ.ศ. 2178 ในแผ่นดินพระเจำ้ปรำสำททองวำ่ เจำ้พระยำพลเทพเสนำบดีศรีไชยนพรัตน์เกษตรำธิบดี 
อภยัพิริยบรำกรมพำหุ ซ่ึงใชน้ำมน้ีมำโดยตลอดจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เขำ้สู่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 
4 ไดท้รงแกไ้ขนำมเจำ้พระยำพลเทพใหม่วำ่ เจำ้พระยำพลเทพ สรรพพลเสพยเ์สนำบดี ศรีพิไชยรำชมหยัสวรรย ์
อเนกำนนัตธญัญำหำรพิจำรณ์ปฏิพทัธ์ นพรัตน์มุรธำธร มหิศรสมุหเชษฐ์เกษตรำธิบดี อภยัพิริยบรำกรมพำหุ ดำ้น
บทบำทหนำ้ท่ีของกรมนำ มีหลกัฐำนปรำกฎคร้ังแรกในกฎหมำยลกัษณะเบด็เสร็จ ซ่ึงตรำขึ้นในแผน่ดินสมเด็จพระ
รำมำธิบดีท่ี 1 (อู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยธุยำ ตำมพระรำชกฤษฎีกำมีบทบญัญติัมำตรำต่ำงๆ ใหก้รมนำมีหนำ้ท่ีป้องกนั
และระงบัขอ้พิพำทของรำษฎรเก่ียวกบัเร่ืองขำ้ว พืชผลในไร่นำ และสัตวพ์ำหนะ ซ่ึงนบัเป็นกำรบ ำรุงกำรเกษตรท่ี
ส ำคญัประกำรหน่ึง กรมนำมีบทบำทมำกขึ้นในพระธรรมนูญตรำกระทรวง ซ่ึงตรำขึ้นในแผน่ดินพระเจำ้ปรำสำท
ทอง แห่งกรุงศรีอยธุยำ ใหก้รมนำมีหนำ้ท่ีคิดจดักำรท่ีดินท่ีรกร้ำงวำ่งเปล่ำใหก้ลบัมำมีประโยชน์มำกขึ้น จดักำร
เก่ียวกบักำรชลประทำนและสัตวพ์ำหนะ เก็บหำงขำ้วขึ้นฉำงหลวง ซ่ึงเป็นรำชกำรส ำคญั จดักำรเก่ียวกบักำร
พระรำชทำนท่ีดิน ระงบักำรวิวำทในเร่ืองท่ีดิน รวมถึงตั้งกรมกำรนำออกไปประจ ำอยู่ตำมหวัเมืองต่ำงๆ เพื่อ
รักษำกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ พร้อมทั้งระบุถึงตรำประจ ำต ำแหน่งเจำ้พระยำพลเทพทั้ง 9 ดวงนั้น ใหใ้ชส้ ำหรับหนำ้ท่ีท่ี
แตกต่ำงกนั จนเขำ้สู่รัชสมยัรัชกำลท่ี 5 หนำ้ท่ีของกรมนำมีปรำกฏอยูว่ำ่ ต ำแหน่งรำชกำรกรมนำน้ีมีพนกังำนท่ี
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จะตอ้งตั้งขำ้หลวงเสนำออกเดินรังวดั ประเมินนำของรำษฎร เก็บเงินค่ำนำเป็นรำชทรัพยข์องหลวง และระงบัขอ้
พิพำทของรำษฎรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนำ ซ้ือขำ้วขึ้นคงฉำงหลวงส ำหรับพระนคร และจ่ำยขำ้วเป็นเสบียงในรำชกำร
ทัว่ไป . 
พ.ศ. 2435 กระทรวงเกษตรพนิชการ 

      ในตน้รัชกำลท่ี 5 เป็นยคุของกำรเร่ิมปรับปรุงส่วนรำชกำร และจดัตั้งกระทรวงต่ำงๆ ขึ้น เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรไปสู่ควำมเจริญกำ้วหนำ้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดรั้บกำรปรับปรุงเป็นคร้ังแรกในยคุน้ีเช่นกนั 
โดยปรับปรุงจำกกระทรวงเกษตรำธิกำร (กรมนำ) เป็นกระทรวงเกษตรพนิชกำร หนำ้ท่ีของกระทรวงเกษตรพนิช
กำรน้ี ไดเ้พิ่มบทบำทดำ้นกำรบ ำรุงส่งเสริมกำรกสิกรรมขึ้นเป็นคร้ังแรก นอกเหนือจำกหนำ้ท่ีเดิมของกรมนำท่ี
เก่ียวขอ้งกบัท่ีนำ ภำษีอำกร และกำรจดัหำเสบียงอำหำรเป็นหลกั รวมทั้งมีกำรขยำยงำนกวำ้งออกไป เช่น กำรตั้งเจำ้
พนกังำนกำรท ำแร่ในหวัเมืองต่ำงๆ กำรขดุคูคลอง กำรจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน ซ่ึงมีกำรจดัท ำร่วมกบักรมแผนท่ี ขยำย
กำรท ำแผนท่ีรังวดัรำยละเอียดขึ้นเป็นคร้ังแรก เพื่อกำรจดัท ำโฉนดท่ีถูกตอ้งไวเ้ป็นหลกัฐำน นอกจำกน้ียงั
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรชัง่ ตวง วดั รวมไปถึงกำรเก็บค่ำนำ กำรจดักำรสัตวพ์ำหนะ กำรจดัส่ิงของออกไปตั้งแสดงใน
พิพิธภณัฑท่ี์สหรัฐอเมริกำ และกำรจดักำรน ้ำอุดหนุนส ำหรับกำรท ำนำและกำรเพำะปลูก ตลอดจนกำรจดัตั้งกอง
กสิกรรมขึ้น เพื่อท ำหนำ้ท่ีตรวจกำรต่ำงๆ แลว้น ำเสนอรำยงำนต่อกระทรวง ต่อมำใน พ.ศ. 2439 กระทรวงเกษตรพ
นิชกำร ยำ้ยไปเป็นกรมเกษตรำกร ในสังกดักระทรวงพระคลงั และในปีเดียวกนัน้ี ไดมี้กำรสถำปนำกรมป่ำไมข้ึ้น 
แต่อยูใ่นสังกดักระทรวงมหำดไทย 

พ.ศ. 2441 กระทรวงเกษตราธิการ 

      ใน พ.ศ. 2441 มีกำรประกำศตั้งกรมเกษตรำกรขึ้นเป็นกระทรวงเกษตรำธิกำรเช่นเดิมและยำ้ยกรมเกษตรำ
กร กรมแผนท่ี และกรมแร่กลบัมำอยูใ่นสังกดัตำมเดิมดว้ย หนำ้ท่ีของกระทรวงเกษตรำธิกำร แบ่งออกเป็นงำนดูแล 
และส่งเสริมกำรเกษตรดำ้นต่ำงๆ อำทิ 

 1. งำนดำ้นกำรชลประทำน มีกำรจดัท ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบัรัฐบำลประเทศเนเธอร์แลนดใ์นกำร
พิจำรณำวำงโครงกำรชลประทำนในประเทศไทย และจดัตั้งกรมคลองขึ้น เม่ือ พ.ศ. 2445 เพื่อท ำกำรตรวจระดบั
พื้นท่ีส ำหรับกำรชลประทำนโครงกำรท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ สกีมชยันำท หรือโครงกำรเขื่อนเจำ้พระยำในปัจจุบนั ต่อมำมี
กำรยกกรมคลองไปขึ้นอยูก่บักระทรวงโยธำธิกำร และเปล่ียนช่ือเป็นกรมทำง ท ำหนำ้ท่ีสร้ำงเส้นทำงคมนำคมทำง
บก และทำงน ้ำ ส่วนกำรสร้ำงคลองเพื่อประโยชน์ดำ้นกำรเพำะปลูกใหอ้ยูใ่นหนำ้ท่ีของเสนำบดีกระทรวงเกษตรำธิ
กำร และต่อมำมีกำรรวมกิจกำรของกรมคลองเก่ำ โดยเปล่ียนช่ือเป็นกรมทดน ้ำ และเปล่ียนมำเป็นกรมชลประทำน 
เม่ือ พ.ศ. 2470 ตำมล ำดบั 

 2. งำนดำ้นกำรเพำะปลูก ใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองของไหมก่อน โดยร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชำญจำกประเทศญ่ีปุ่ น 
ในกำรทดลองเพำะเล้ียงไหม และเผยแพร่วิธีกำรเล้ียงไหมใหก้บัคนไทย และจดัตั้งกรมช่ำงไหมขึ้นมำดูแล ซ่ึงต่อมำ
เปล่ียนช่ือเป็นกรมเพำะปลูกใน พ.ศ. 2451 มีกำรจดักำรประกวดพนัธุ์ขำ้วทัว่รำชอำณำจกัรขึ้นเป็นคร้ัง 
แรก เม่ือ พ.ศ. 2453 ในงำนแสดงกสิกรรมและพำนิชกำร 

 3. งำนดำ้นกำรปศุสัตว ์มีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น สร้ำงสถำนีผสมพนัธุ์สัตว ์ส่งเสริมและใหค้ ำแนะน ำ 
แก่ประชำชนทัว่ไปในกำรเล้ียงสุกร เป็ด ไก่ รวมถึงจดัตั้งโรงเรียนสัตวแพทยข์ึ้นในกรมเพำะปลูก เม่ือ พ.ศ. 2457 
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 เพื่อด ำเนินกำรป้องกนัโรคระบำดในสัตวเ์ล้ียง พ.ศ. 2464 ไดโ้อนกรมป่ำไมจ้ำกกระทรวงมหำดไทยมำสังกดั
กระทรวงเกษตรำธิกำร และจดัตั้งกรมรักษำสัตวน์ ้ำขึ้นอีกกรมหน่ึง เม่ือ พ.ศ. 2468 นอกจำกน้ี ไดร้วมกรมแผนท่ี 
กรมรำชโลหกิจ และภูมิวิทยำ ในสังกดักระทรวงมหำดไทย ตั้งขึ้นเป็นกรมทะเบียนท่ีดินดว้ย 

พ.ศ. 2475 กระทรวงเกษตรพาณิชยการ 

      เม่ือ พ.ศ. 2475 กระทรวงเกษตรำธิกำร กระทรวงพำณิชย ์และกระทรวงคมนำคม ไดร้วมเขำ้เป็นกระทรวง
เกษตรพำณิชยกำร โดยยำ้ยกรมทะเบียนท่ีดิน กรมรังวดัท่ีดิน กรมป่ำไม ้และกรมรำชโลหกิจ จำกกระทรวงเกษ
ตรำธิกำรไปขึ้นอยูก่บักระทรวงมหำดไทย หลงัจำกท่ีมีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรสยำม พ.ศ. 2475 ไดร้ะบุใหมี้
ต ำแหน่งรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงต่ำงๆ ขึ้นแทนต ำแหน่งเสนำบดี และเปล่ียนต ำแหน่งปลดัทูลฉลองเป็น
ปลดักระทรวงในเวลำต่อมำ 
พ.ศ. 2476 กระทรวงเศรษฐการ 

      ต่อมำไดมี้พระรำชบญัญติัจดัตั้งกระทรวงเกษตรและกรม พ.ศ. 2476 เปล่ียนนำมกระทรวงเกษตร
พำณิชยกำรเป็นกระทรวงเศรษฐกำร พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือกรมตรวจกสิกรรมเป็นกรมเกษตร กรมรักษำสัตวน์ ้ำเป็น
กรมประมง ส่วนกรมป่ำไม ้กรมทะเบียนท่ีดิน กรมรังวดัท่ีดิน และกรมรำชโลหกิจ ซ่ึงขึ้นอยูก่บั
กระทรวงมหำดไทยนั้นไดโ้อนกลบัมำอยูใ่นสังกดัตำมเดิม โดยรวมกรมทะเบียนท่ีดินและกรมรังวดัท่ีดินเขำ้
ดว้ยกนัเป็นกรมท่ีดิน นอกจำกนั้น มีกำรเปล่ียนนำมเกษตรมณฑล และเกษตรจงัหวดัเป็นเจำ้พนกังำนท่ีดินมณฑล 
และเจำ้พนกังำนท่ีดินจงัหวดัตำมล ำดบั กระทรวงเศรษฐกำรในสมยันั้น ใหค้วำมส ำคญักบัหนำ้ท่ีดำ้นกำรเกษตรเป็น
อนัดบัแรก จึงใชต้รำพระพิรุณทรงนำค ซ่ึงเป็นตรำใหญ่ประจ ำต ำแหน่งเสนำบดีกระทรวงเกษตรำธิกำรอยูก่่อนแลว้ 
มำเป็นตรำประจ ำต ำแหน่งรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเศรษฐกำรดว้ย จำกนั้น เม่ือมีพระรำชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 ไดแ้ยกกระทรวงเกษตรำธิกำรออกจำกกระทรวงเศรษฐกำร ตั้งเป็นอีก
กระทรวงหน่ึง มีอ ำนำจหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรเกษตรเป็นส ำคญั 

พ.ศ. 2478 กระทรวงเกษตราธิการ 

      กระทรวงเกษตรำธิกำร จดัตั้งขึ้นใหม่อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2478 ซ่ึงต่อมำมีกำรแยกกรมเกษตร และ
กำรประมงออกเป็นกรมเกษตร และกรมประมง แยกกรมท่ีดินและรำชโลหกิจเป็นกรมท่ีดิน ขึ้นอยูก่บั
กระทรวงมหำดไทย และกรมรำชโลหกิจขึ้นอยูก่บักระทรวงกำรเศรษฐกิจ แยกกองสัตวบำลและกองสัตวลกัษณ์
ออกจำกกรมเกษตร จดัตั้งเป็นกรมใหม่คือ กรมปศุสัตวแ์ละสัตวพ์ำหนะ และไดมี้กำรสถำปนำ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ขึ้นท่ีกรุงเทพมหำนคร ใน พ.ศ. 2486 

พ.ศ. 2495 กระทรวงเกษตร 

      สมยัจอมพล ป. พิบูลสงครำม เป็นนำยกรัฐมนตรี ไดเ้ปล่ียนนำมกระทรวงเกษตรำธิกำรเป็นกระทรวง
เกษตร พร้อมทั้งเปล่ียนนำมกรมเกษตรเป็นกรมกสิกรรม และกรมปศุสัตว ์และสัตวพ์ำหนะเป็นกรมกำรปศุสัตว ์
ตลอดจนก่อตั้งกรมมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ขึ้นอีกกรมหน่ึง ซ่ึงต่อมำไดโ้อนไปอยูใ่นสังกดัส ำนกันำยก 

รัฐมนตรี นอกจำกนั้น ไดแ้ยกกรมสหกรณ์ออกมำเพื่อสถำปนำเป็นกระทรวงใหม่คือ กระทรวงกำรสหกรณ์ เม่ือ 
พ.ศ. 2495 จำกนั้น มีกำรแยกกองกำรขำ้วและทดลองในกรมกำรกสิกรรมออกไปตั้งเป็นกรมใหม่คือกรมกำรขำ้ว 
พร้อมทั้งเปล่ียนกรมกำรกสิกรรมเป็นกรมกสิกรรม กรมกำรประมงเป็นกรมประมง และกรมกำรปศุสัตวเ์ป็นกรม
ปศุสัตว ์เม่ือมีกำรตั้งกระทรวงพฒันำแห่งชำติขึ้นใหม่กรมชลประทำน และกองกำรกสิกรรมเคมี จึงยำ้ยไปสังกดัท่ี
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กระทรวงใหม่น้ีดว้ย นอกจำกน้ี ยงัไดจ้ดัตั้งกรมส่งเสริมกำรเกษตรขึ้น เพื่อสนองนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรเกษตร
ของประเทศให้เจริญกำ้วหนำ้ และจดัตั้งองคก์ำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยรวมทุนกบั
ประเทศ เดนมำร์คในกำรจดัตั้งฟำร์มโคนมและศูนยอ์บรมขึ้นดว้ย 

พ.ศ. 2505 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

      ในวนัท่ี 1 ตุลำคม 2505 มีประกำศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 216 ใหย้บุกระทรวงพฒันำกำรแห่งชำติโดยโอน
กรมส่งเสริม สหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมชลประทำน และกรมพฒันำท่ีดิน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรม
ชลประทำน และกรมพฒันำท่ีดิน มำอยูใ่นสังกดักระทรวงเกษตร และเปล่ียนช่ือใหม่เป็น " กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ " ท่ีใชม้ำถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลำเดียวกนัน้ี มีกำรจดัตั้งกรมวิชำกำรเกษตรซ่ึงรวมกรมกสิกรรม และ
กรมกำรขำ้วเขำ้ดว้ยกนั ตำมนโยบำย ท่ีจะปรับปรุงระเบียบกำรบริหำรรำชกำรใหมี้ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยกำร
รวมหน่วยงำนท่ีปฏิบติังำนคลำ้ยคลึง กนัเขำ้เป็นกรมเดียวกนั นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดัตั้งองคก์ำรตลำดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในดำ้นกำร
ผลิตและกำรตลำดเป็นส ำคญั กำรจดัตั้งส ำนกังำนปฏิรูปท่ีดิน เพื่อกำรเกษตรกรรมเพื่อกระจำยท่ีดินใหแ้ก่เกษตรกร 
ผูเ้ช่ำหรือผูไ้ร้ท่ีดินใหมี้ท่ีดินท ำกินเป็นของตนเอง หรือเป็นของสถำบนัเกษตรกร รวมถึงกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรต่ำงๆ ดว้ย เพื่อกำรใชท่ี้ดินใหเ้กิดประโยชน์ กำรจดัระบบกำรผลิต กำรจดัจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร 
ซ่ึงเป็นกำรปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ใหก้บัเกษตรกร กำรจดัตั้งส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ตำมประกำศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2545 ไดก้ ำหนดใหก้ระทรวงเกษตร และสหกรณ์มีอ ำนำจหนำ้ท่ี
เก่ียวกบักำรเกษตร กำรเศรษฐกิจกำรเกษตร กำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กำรชลประทำน กำรประมง กำรปศุ
สัตว ์กำรป่ำไม ้กำรพฒันำท่ีดิน และกำรสหกรณ์ ประกอบดว้ยส่วนรำชกำร 14 หน่วยงำน ไดแ้ก่ ส ำนกังำน
รัฐมนตรี ส ำนกังำนปลดักระทรวง กรมชลประทำน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมป่ำไม ้
กรมพฒันำท่ีดิน กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนกังำนกำร ปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
กำรเกษตรกรรม ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ พร้อมทั้ง
รับผิดชอบรัฐวิสำหกิจอีก 7 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้องคก์ำรสวนยำง ส ำนกังำนกองทุนสงเครำะห์
กำรท ำสวนยำง องคก์ำรสะพำนปลำ องคก์ำรตลำดเพื่อเกษตรกร องคก์ำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
และบริษทั ไมอ้ดัไทย จ ำกดั ในปี พ.ศ. 2546 มีพระรำชกฤษฎีกำ โอนกรมป่ำไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไป
เป็นกรมป่ำไมก้ระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยก ำหนดใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ ำนำจ
หนำ้ท่ีเก่ียวกบักำร เกษตรกรรม กำรจดัหำแหล่งน ้ำำและพฒันำระบบชลประทำน ส่งเสริมและพฒันำเกษตรกร 
ส่งเสริมและพฒันำระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนกำรผลิตและสินคำ้เกษตรกรรม และรำชกำรอ่ืนท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ใหเ้ป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์หรือส่วนรำชกำรท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกอบดว้ยส่วนรำชกำร 13 หน่วยงำน ไดแ้ก่ ส ำนกังำนรัฐมนตรี ส ำนกังำนปลดักระทรวง กรม
ชลประทำน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมพฒันำท่ีดิน กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริม
กำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนกังำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อกำรเกษตรกรรม ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และ
ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำร แห่งชำติ พร้อมทั้งรับผิดชอบรัฐวิสำหกิจอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ำร
สวนยำง ส ำนกังำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง องคก์ำรสะพำนปลำ องคก์ำรตลำดเพื่อเกษตรกร และองคก์ำร
ส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
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➢วิสัยทัศน์ 

     ศูนยก์ลำงกำรขบัเคล่ือนนโยบำยและยทุธศำสตร์ดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภำยในปี พ.ศ. 
2580 

➢พนัธกจิ 

 1. ผลกัดนัและขบัเคล่ือนนโยบำยและยทุธศำสตร์ของกระทรวงสู่กำรปฏิบติัในทุกระดบัใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 

 2. ส่งเสริม สนบัสนุนกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐของกระทรวง 
➢วัฒนธรรม " HOPE ” 

 มีคุณธรรม สร้ำงสรรค ์พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกนั "HOPE” 

 H : Honesty : มีคุณธรรม 

 O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกนั 

 P : Prompt to change : พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
 E : Establish : สร้ำงสรรค ์

➢เป้าประสงค์ 

 1.  เกษตรกรในจงัหวดัชำยแดนภำคใตไ้ดรั้บกำรพฒันำและส่งเสริมอำชีพดำ้นกำรเกษตร 

 2. เกษตรกรสำมำรถพึ่งพำตนเองได ้

 3. เกษตรกรและผูย้ำกจนท่ีไดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำหน้ีสิน 

 4. ศกัยภำพในกำรผลิตภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 

➢ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพแก่เกษตรกรใหมี้ควำมเขม้แขง็และคุณภำพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

โดยก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน 5 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  
 1. พฒันำและสนบัสนุนกำรบูรณำกำรแผนสู่กำรปฏิบติัเพื่อใหก้ำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพแก่ 

เกษตรกรประสบควำมส ำเร็จ 

 2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกระดบัเพื่อสนบัสนุนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

 3. พฒันำระบบกำรจดักำรปัญหำหน้ีสินและท่ีดินดำ้นกำรเกษตรใหมี้ประสิทธิภำพ 

 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรท ำเกษตรกรรมยัง่ยืนเพิ่มขึ้น 

 5. พฒันำระบบอ ำนวยกำรและบริหำรจดักำรดำ้นกำรเกษตรใหมี้ประสิทธิภำพ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรพฒันำระบบ และกลไกกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ใหมี้ 

ประสิทธิภำพ 

โดยก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

 1. พฒันำระบบอ ำนวยกำรและบริหำรจดักำรดำ้นกำรเกษตรใหมี้ประสิทธิภำพ 

 2. พฒันำและเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็แก่เกษตรกรและองคก์รเกษตรกร 

➢ค่านิยม 

 ซ่ือสัตยพ์ฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง รับฟังควำมคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
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➢อ านาจหน้าที่ 
      ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภำรกิจเก่ียวกบักำรพฒันำยทุธศำสตร์ แปลงนโยบำยของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบติั จดัสรรทรัพยำกรและบริหำรรำชกำรทัว่ไปของกระทรวงท่ีมิไดก้ ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของ
ส่วนรำชกำรใดในสังกดักระทรวงโดยเฉพำะ รวมทั้ง ก ำกบัและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตำม กำรปฏิบติัรำชกำร
ของส่วนรำชกำรในสังกดักระทรวงใหบ้รรลุเป้ำหมำย และเกิดผลสัมฤทธ์ิตำมภำรกิจของกระทรวงโดยมีอ ำนำจ
หนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 1. ศึกษำ วิเครำะห์ และจดัท ำขอ้มูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีส ำหรับใชใ้นกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย 
และผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง  
 2. พฒันำยทุธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง  
 3. แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบติัรำชกำร โครงกำร และโครกำรพิเศษ  
 4. ด ำเนินกำรและประสำนงำนกบัองคก์ำรหรือหน่ำยงำนท่ีเก่ียวกบักิจกำรดำ้นกำรเกษตต่ำงประเทศ  
 5. ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำรในสังกดักระทรวง  
 6. ก ำหนดยทุธศำสตร์กำรพฒันำและพฒันำบุคลำกรของกระทรวง  
 7. ด ำเนินกำรเก่ียวกบักฎหมำยและระเบียบท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 8. พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อใชใ้นกำรบริหำรงำนและกำรบริกำร รวมทั้ง รวมทั้ง
ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลสำรนิเทศดำ้นกำรเกษตร  
 9. ด ำเนินกำรบริหำรกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเร่ืองร้องเรียน  
 10. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 
DR. CHALERMCHAI SREEON 

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
__________________ 

โดยท่ีเป็นกำรสมควรก ำหนดใหมี้กำรปรับปรุงกระบวนกำรจำ้งงำนภำครัฐในส่วนของลูกจำ้งของ
ส่วนรำชกำรใหมี้ควำมหลำกหลำย เพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสมในกำรใชก้ ำลงัคนภำครัฐและใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรมี
ควำมคล่องตวัเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสอดคลอ้งตำมแนวทำงกำรบริหำรจดักำรภำครัฐแนว
ใหม่  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมี้กำรจำ้งพนกังำนรำชกำรส ำหรับกำรปฏิบติังำนของส่วนรำชกำร  

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวำงระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวำ่ “ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี วำ่ดว้ยพนกังำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗”  
ข้อ ๒[๑]  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป  
ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร 
“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมวำ่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนและมี

ฐำนะเป็นกรม หรือหน่วยงำนอ่ืนใดของรัฐท่ีมีฐำนะเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผน่ดินและกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 

“หวัหนำ้ส่วนรำชกำร” หมำยควำมวำ่ ปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธิบดีหรือหัวหนำ้ส่วนรำชกำรท่ี
เรียกช่ืออยำ่งอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม หรือหัวหนำ้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐท่ีมีฐำนะเป็นส่วนรำชกำร และผูว้ำ่รำชกำร
จงัหวดั ซ่ึงเป็นผูว้ำ่จำ้งพนกังำนรำชกำร 

“พนกังำนรำชกำร” หมำยควำมวำ่ บุคคลซ่ึงไดรั้บกำรจำ้งตำมสัญญำจำ้งโดยไดรั้บค่ำตอบแทน
จำกงบประมำณของส่วนรำชกำร เพื่อเป็นพนกังำนของรัฐในกำรปฏิบติังำนใหก้บัส่วนรำชกำรนั้น 

“สัญญำจำ้ง” หมำยควำมวำ่ สัญญำจำ้งพนกังำนรำชกำรตำมระเบียบน้ี 
ข้อ ๔  บรรดำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีก ำหนดให้

ขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งของส่วนรำชกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหรือเป็นขอ้หำ้มในเร่ืองใด ใหถื้อวำ่
พนกังำนรำชกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหรือตอ้งหำ้มเช่นเดียวกบัขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งดว้ย  ทั้งน้ี 
เวน้แต่เร่ืองใดมีก ำหนดไวแ้ลว้โดยเฉพำะในระเบียบน้ีหรือตำมเง่ือนไขของสัญญำจำ้ง  หรือเป็นกรณีท่ีส่วนรำชกำร
ประกำศก ำหนดใหพ้นกังำนรำชกำรประเภทใดหรือต ำแหน่งในกลุ่มงำนลกัษณะใด ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติั
เช่นเดียวกบัขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งในบำงเร่ืองเพื่อใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรอำจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึง เพื่อเป็น 
 มำตรฐำนทัว่ไปใหส่้วนรำชกำรปฏิบติัก็ได ้
___________ 
[๑] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕ ง/หนำ้ ๑/๑๖ มกรำคม ๒๕๔๗ 
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ข้อ ๕  ใหเ้ลขำธิกำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือนรักษำกำรตำมระเบียบน้ี 
หมวด ๑ 

พนักงานราชการ 
__________ 

ข้อ ๖  พนกังำนรำชกำรมีสองประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พนกังำนรำชกำรทัว่ไป ไดแ้ก่ พนกังำนรำชกำรซ่ึงปฏิบติังำนในลกัษณะเป็นงำนประจ ำทัว่ไป

ของส่วนรำชกำรในดำ้นงำนบริกำร งำนเทคนิค งำนบริหำรทัว่ไป งำนวิชำชีพเฉพำะหรืองำนเช่ียวชำญเฉพำะ 
(๒) พนกังำนรำชกำรพิเศษ ไดแ้ก่ พนกังำนรำชกำรซ่ึงปฏิบติังำนในลกัษณะท่ีตอ้งใชค้วำมรู้หรือ

ควำมเช่ียวชำญสูงมำกเป็นพิเศษเพื่อปฏิบติังำนในเร่ืองท่ีมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นเฉพำะเร่ืองของส่วนรำชกำร หรือ
มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่ำว 

ข้อ ๗  ในกำรก ำหนดต ำแหน่งของพนกังำนรำชกำร ใหก้ ำหนดต ำแหน่งโดยจ ำแนกเป็นกลุ่มงำน
ตำมลกัษณะงำนและผลผลิตของงำน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กลุ่มงำนบริกำร 
(๒) กลุ่มงำนเทคนิค 
(๓) กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
(๔) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 
(๕) กลุ่มงำนเช่ียวชำญเฉพำะ 
(๖) กลุ่มงำนเช่ียวชำญพิเศษ 
ในแต่ละกลุ่มงำนตำมวรรคหน่ึง คณะกรรมกำรอำจก ำหนดใหมี้กลุ่มงำนยอ่ยเพื่อใหเ้หมำะสมกบั

ลกัษณะงำนของพนกังำนรำชกำรได ้
กำรก ำหนดใหพ้นกังำนรำชกำรประเภทใดมีต ำแหน่งในกลุ่มงำนใด และกำรก ำหนดลกัษณะงำน

และคุณสมบติัเฉพำะของกลุ่มงำน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำร 
ส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูว้ำ่จำ้งพนกังำนรำชกำรอำจก ำหนดช่ือต ำแหน่งในกลุ่มงำนตำมควำม

เหมำะสมกบัหนำ้ท่ีกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรท่ีจำ้งได ้
ข้อ ๘  ผูซ่ึ้งจะไดรั้บกำรจำ้งเป็นพนกังำนรำชกำร ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม 

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยไุม่ต ่ำกวำ่สิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
(๔) ไม่เป็นผูมี้กำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีในพรรคกำรเมือง 

ตัว
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(๖)[๒] ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำง
อำญำ เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษหรือเป็นผูพ้น้โทษมำแลว้เกิน
หำ้ปี 

กำรจำ้งบุคคลผูพ้น้โทษมำแลว้เกินห้ำปีตำมวรรคหน่ึงเขำ้เป็นพนกังำนรำชกำรตอ้ง
ก ำหนดให้บุคคลผูน้ั้นยื่นหนงัสือรับรองควำมประพฤติว่ำไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีน่ำรังเกียจ
ของสังคมตำมแบบท่ีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือนก ำหนดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดว้ย  

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำน
อ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งของส่วนรำชกำร พนกังำนหรือลูกจำ้งของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือพนกังำนหรือลูกจำ้งของรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 

(๙) คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหำ้มอ่ืนตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนดไวใ้นประกำศกำรสรรหำหรือ
กำรเลือกสรรบุคคลเพื่อจำ้งเป็นพนกังำนรำชกำร  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นหรือเหมำะสมกบัภำรกิจของ
ส่วนรำชกำรนั้น 

ควำมใน (๑) ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนกังำนรำชกำรชำวต่ำงประเทศซ่ึงส่วนรำชกำรจ ำเป็นตอ้งจำ้ง
ตำมขอ้ผกูพนัหรือตำมควำมจ ำเป็นของภำรกิจของส่วนรำชกำร 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหำ้มเพิ่มขึ้น 
หรือก ำหนดแนวทำงปฏิบติัของส่วนรำชกำรในกำรจำ้งพนกังำนรำชกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกำร
ก ำหนดใหมี้พนกังำนรำชกำรตำมระเบียบน้ี 

ข้อ ๙  ใหส่้วนรำชกำรจดัท ำกรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรเป็นระยะเวลำส่ีปี โดยให้สอดคลอ้ง
กบัเป้ำหมำยกำรปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำรและแผนงบประมำณเชิงกลยทุธ์  ทั้งน้ี ตำมแนวทำงกำรจดักรอบ
อตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

กรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมวรรคหน่ึง จะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมกำร
เพื่อใหค้วำมเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมกำรใหค้วำมเห็นชอบแลว้ ใหส้ ำนกังบประมำณสนบัสนุนงบประมำณเพื่อเป็น
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นบุคคลตำมควำมจ ำเป็นและสอดคลอ้งกบักรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรดงักล่ำว  ทั้งน้ี กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณใหเ้ป็นไปตำมประเภทรำยจ่ำยท่ีไดรั้บกำรจดัสรรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ส่วนรำชกำรอำจขอใหเ้ปล่ียนกรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรได ้
โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร และแจง้ใหส้ ำนกังบประมำณทรำบ  

ข้อ ๑๐  กำรสรรหำและกำรเลือกสรรบุคคลเพื่อจำ้งเป็นพนกังำนรำชกำรให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรใดจะขอยกเวน้หรือเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรสรรหำหรือกำรเลือกสรรตำมท่ี
คณะกรรมกำรก ำหนดตำมวรรคหน่ึง ใหส้ำมำรถกระท ำไดโ้ดยท ำควำมตกลงกบัคณะกรรมกำร 
____________ 
[๒] ขอ้ ๘ (๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยพนกังำนรำชกำร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตัว
อย
่าง
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ข้อ ๑๑  กำรจำ้งพนกังำนรำชกำรใหก้ระท ำเป็นสัญญำจำ้งไม่เกินครำวละส่ีปีหรือตำมโครงกำรท่ีมี
ก ำหนดเวลำเร่ิมตน้และส้ินสุดไว ้โดยอำจมีกำรต่อสัญญำจำ้งได ้ ทั้งน้ี ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่
ละส่วนรำชกำร 

แบบสัญญำจำ้งใหเ้ป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
กำรท ำสัญญำตำมวรรคหน่ึง ใหห้วัหนำ้ส่วนรำชกำรหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำยจำกหวัหนำ้ส่วน

รำชกำรเป็นผูล้งนำมในสัญญำจำ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรสรรหำหรือกำรเลือกสรรเป็นพนกังำนรำชกำร 
ข้อ ๑๒  กำรแต่งกำยและเคร่ืองแบบปกติ ให้เป็นไปตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด 
เคร่ืองแบบพิธีกำรใหเ้ป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
ข้อ ๑๓  วนัเวลำกำรท ำงำน หรือวิธีกำรท ำงำนในกรณีท่ีไม่ตอ้งอยูป่ฏิบติังำนประจ ำส่วนรำชกำร 

ใหเ้ป็นไปตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด  ซ่ึงอำจแตกต่ำงกนัไดต้ำมหนำ้ท่ีของพนกังำนรำชกำรในแต่ละต ำแหน่ง โดย
ค ำนึงถึงผลส ำเร็จของงำน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

______________ 
ข้อ ๑๔  อตัรำค่ำตอบแทนของพนกังำนรำชกำรให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
ข้อ ๑๕  ส่วนรำชกำรอำจก ำหนดใหพ้นกังำนรำชกำรประเภทใดหรือต ำแหน่งในกลุ่มงำนใดไดรั้บ

สิทธิประโยชน์อยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สิทธิเก่ียวกบักำรลำ 
(๒) สิทธิในกำรไดรั้บค่ำตอบแทนระหวำ่งลำ 
(๓) สิทธิในกำรไดรั้บค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำงำน 
(๔) ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 
(๕) ค่ำเบ้ียประชุม 
(๖) สิทธิในกำรขอรับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
(๗) กำรไดรั้บรถประจ ำต ำแหน่ง 
(๘) สิทธิอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
หลกัเกณฑก์ำรไดรั้บสิทธิตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด  ทั้งน้ี เท่ำท่ีไม่ขดั

หรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดเก่ียวกบักำรไดรั้บสิทธินั้นตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมกำรอำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใหแ้กไ้ขกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ประกำศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมกำรอำจก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรก ำหนดสิทธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่พนกังำนรำชกำรเพื่อใหส่้วนรำชกำรปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๑๖  ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำทบทวนอตัรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังำน
รำชกำรตำมขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๕ เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมเป็นธรรมและมีมำตรฐำน โดยค ำนึงถึงค่ำครองชีพท่ี

ตัว
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่าง
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เปล่ียนแปลง ค่ำตอบแทนของเอกชน อตัรำเงินเดือนของขำ้รำชกำรพลเรือน และฐำนะกำรคลงัของประเทศ รวมทั้ง
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ ๑๗  ใหพ้นกังำนรำชกำรไดรั้บสิทธิประโยชน์และมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
ประกนัสังคม 

ข้อ ๑๘  ส่วนรำชกำรอำจก ำหนดใหพ้นกังำนรำชกำรประเภทใดหรือต ำแหน่งในกลุ่มงำนใดไดรั้บ
ค่ำตอบแทนกำรออกจำกงำนโดยไม่มีควำมผิดไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

_________ 
ข้อ ๑๙  ในระหวำ่งสัญญำจำ้ง ใหส่้วนรำชกำรจดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำน

รำชกำร ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรทัว่ไป ใหก้ระท ำในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี 
(ข) กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเพื่อต่อสัญญำจำ้ง 
(๒) กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรพิเศษ ใหก้ระท ำในกรณีกำรประเมิน

ผลส ำเร็จของงำนตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำจำ้ง 
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรตำมวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีกำรท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด ในกำรน้ีคณะกรรมกำรอำจก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนดงักล่ำวเพื่อ
เป็นมำตรฐำนทัว่ไปใหส่้วนรำชกำรปฏิบติัก็ได ้

ข้อ ๒๐  พนกังำนรำชกำรผูใ้ดไม่ผำ่นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำมขอ้ ๑๙ ใหถื้อวำ่สัญญำจำ้ง
ของพนกังำนรำชกำรผูน้ั้นส้ินสุดลง โดยใหส่้วนรำชกำรแจง้ใหพ้นกังำนรำชกำรทรำบภำยในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ี
ทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรผูน้ั้น 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจำ้งพนกังำนรำชกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรค
หรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรภำยในเดือนธนัวำคมของทุกปี  

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวินัย 

_________ 
ข้อ ๒๒  พนกังำนรำชกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติังำนตำมท่ีก ำหนดในระเบียบน้ี ตำมท่ีส่วนรำชกำร

ก ำหนด และตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำจำ้ง และมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของผูบ้งัคบับญัชำซ่ึงสั่งใน
หนำ้ท่ีรำชกำรโดยชอบดว้ยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร 

ข้อ ๒๓  พนกังำนรำชกำรตอ้งรักษำวินยัโดยเคร่งครัดตำมท่ีก ำหนดไวเ้ป็นขอ้หำ้มและขอ้ปฏิบติัท่ี
ส่วนรำชกำรก ำหนด 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบเจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน  สนง.เกษตรและสหกรณจ์ังหวดัอุบลราชธานี 16 

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

พนกังำนรำชกำรผูใ้ดฝ่ำฝืนขอ้หำ้มหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ปฏิบติัตำมวรรคหน่ึง พนกังำนรำชกำรผู ้
นั้นเป็นผูก้ระท ำผิดวินยัจะตอ้งไดรั้บโทษทำงวินยั 

ข้อ ๒๔  กำรกระท ำควำมผิดดงัต่อไปน้ี ถือวำ่เป็นควำมผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
(๑) กระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ีรำชกำร 
(๒) จงใจไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเง่ือนไขท่ีทำงรำชกำรก ำหนดให้

ปฏิบติัจนเป็นเหตุใหท้ำงรำชกำรไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรง 
(๓) ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้ำงรำชกำรไดรั้บควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
(๔) ไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำ หรือขดัค ำสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งของ

ผูบ้งัคบับญัชำตำมขอ้ ๒๒ จนเป็นเหตุใหท้ำงรำชกำรไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรง 
(๕) ประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหท้ำงรำชกำรไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรง 
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งกำรท ำงำนเป็นเวลำติดต่อกนัเกินกว่ำเจ็ดวนั ส ำหรับต ำแหน่งท่ีส่วนรำชกำร

ก ำหนดวนัเวลำกำรมำท ำงำน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งกำรท ำงำนจนท ำใหง้ำนไม่แลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดจนเป็นเหตุให้

ทำงรำชกำรไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรง ส ำหรับต ำแหน่งท่ีส่วนรำชกำรก ำหนดกำรท ำงำนตำมเป้ำหมำย 
(๘) ประพฤติชัว่อยำ่งร้ำยแรง หรือกระท ำควำมผิดอำญำโดยมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด ใหจ้ ำคุกหรือ

หนกักวำ่โทษจ ำคุก 
(๙) กำรกระท ำอ่ืนใดท่ีส่วนรำชกำรก ำหนดวำ่เป็นควำมผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง  
ข้อ ๒๕  เม่ือมีกรณีท่ีพนกังำนรำชกำรถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง ให้หวัหนำ้ส่วน

รำชกำรจดัใหมี้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนโดยเร็ว และตอ้งให้โอกำสพนกังำนรำชกำรท่ีถูก
กล่ำวหำช้ีแจงและแสดงพยำนหลกัฐำนเพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรม ในกรณีท่ีผลกำรสอบสวนปรำกฏวำ่พนกังำน
รำชกำรผูน้ั้นกระท ำควำมผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง ใหห้วัหนำ้ส่วนรำชกำรมีค ำสั่งไล่ออก แต่ถำ้ไม่มีมูลกระท ำควำมผิด
ใหส้ั่งยติุเร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรกำรสอบสวนพนกังำนรำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด 
ข้อ ๒๖  ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่พนกังำนรำชกำรกระท ำควำมผิดวินยัไม่ร้ำยแรงตำมท่ีส่วนรำชกำร

ก ำหนด ใหห้วัหนำ้ส่วนรำชกำรสั่งลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงินค่ำตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่ำตอบแทน ตำมควรแก่
กรณีใหเ้หมำะสมกบัควำมผิด 

ในกำรพิจำรณำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหน่ึง ใหห้ัวหนำ้ส่วนรำชกำรพิจำรณำสอบสวนใหไ้ด้
ควำมจริงและยติุธรรมตำมวิธีกำรท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรอำจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรทำงวินยัแก่
พนกังำนรำชกำร เพื่อเป็นมำตรฐำนทัว่ไปใหส่้วนรำชกำรปฏิบติัก็ได ้
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หมวด ๕ 
การส้ินสุดสัญญาจ้าง 

_________ 
ข้อ ๒๘  สัญญำจำ้งส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ครบก ำหนดตำมสัญญำจำ้ง 
(๒) พนกังำนรำชกำรขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมระเบียบน้ีหรือตำมท่ีส่วนรำชกำร

ก ำหนด 
(๓) พนกังำนรำชกำรตำย 
(๔) ไม่ผำ่นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำมขอ้ ๑๙ 
(๕) พนกังำนรำชกำรถูกใหอ้อก เพรำะกระท ำควำมผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือตำมขอ้ก ำหนดของส่วนรำชกำรหรือตำมสัญญำจำ้ง 
ข้อ ๒๙  ในระหวำ่งสัญญำจำ้ง พนกังำนรำชกำรผูใ้ดประสงคจ์ะลำออกจำกกำรปฏิบติังำน ใหย้ืน่

หนงัสือขอลำออกต่อหวัหนำ้ส่วนรำชกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์ส่วนรำชกำรก ำหนด 
ข้อ ๓๐  ส่วนรำชกำรอำจบอกเลิกสัญญำจำ้งกบัพนกังำนรำชกำรผูใ้ดก่อนครบก ำหนดตำมสัญญำ

จำ้งได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้ และไม่เป็นเหตุท่ีพนกังำนรำชกำรจะเรียกร้องค่ำตอบแทนกำรเลิกสัญญำจำ้ง
ได ้เวน้แต่ส่วนรำชกำรจะก ำหนดใหใ้นกรณีใดไดรั้บค่ำตอบแทนกำรออกจำกงำนโดยไม่มีควำมผิดไว  ้

ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์แห่งทำงรำชกำร ส่วนรำชกำรอำจสั่งใหพ้นกังำนรำชกำรไปปฏิบติังำน
นอกเหนือจำกเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำจำ้งได ้โดยไม่เป็นเหตุใหพ้นกังำนรำชกำรอำ้งขอเลิกสัญญำจำ้งหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในกำรน้ีส่วนรำชกำรอำจก ำหนดใหค้่ำล่วงเวลำหรือค่ำตอบแทนอ่ืนจำกกำรสั่งให้
ไปปฏิบติังำนดงักล่ำวก็ได ้ 

ข้อ ๓๒  ในกรณีท่ีบุคคลใดพน้จำกกำรเป็นพนกังำนรำชกำรแลว้ หำกในกำรปฏิบติังำนของบุคคล
นั้นในระหวำ่งท่ีเป็นพนกังำนรำชกำรก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ส่วนรำชกำร ใหบุ้คคลดงักล่ำวตอ้งรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยดงักล่ำว เวน้แต่ควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกเหตุสุดวิสัย ในกำรน้ีส่วนรำชกำรอำจหกัค่ำตอบแทนหรือเงิน
อ่ืนใดท่ีบุคคลนั้นจะไดรั้บจำกส่วนรำชกำรไวเ้พื่อช ำระค่ำควำมเสียหำยดงักล่ำวก็ได ้

ข้อ ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรอำจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเลิก
สัญญำจำ้งตำมหมวดน้ี เพื่อเป็นมำตรฐำนทัว่ไปใหส่้วนรำชกำรปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

__________ 
ข้อ ๓๔  ใหมี้คณะกรรมกำรคณะหน่ึงเรียกวำ่ “คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร” เรียกโดย

ยอ่วำ่ “คพร.” ประกอบดว้ยรองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน เป็นรองประธำนกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังบประมำณ เลขำธิกำร
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คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขำธิกำรส ำนกังำน
ประกนัสังคม อยักำรสูงสุด อธิบดีกรมบญัชีกลำง ผูแ้ทนกระทรวงกลำโหม ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทน
กระทรวงแรงงำน ผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมกำร และ
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิจ ำนวนส่ีคนซ่ึงประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกผูเ้ช่ียวชำญในสำขำกำรบริหำรงำนบุคคล
กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ และแรงงำนสัมพนัธ์ สำขำละหน่ึงคน 

ใหผู้แ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และผูแ้ทน
ส ำนกังบประมำณและผูแ้ทนกรมบญัชีกลำง เป็นกรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

ข้อ ๓๕  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิใหมี้วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปี กรรมกำร ผูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งอำจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

ข้อ ๓๖  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิพน้จำกต ำแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ประธำนกรรมกำรให้ออก 
ในกรณีท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้น ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บ

แต่งตั้งมีวำระเท่ำกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่งท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงยงัอยูใ่นต ำแหน่ง 
ข้อ ๓๗  ใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
(๑) ก ำหนดแผนงำนและแนวทำงปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนรำชกำรในกำรปรับปรุงหรือแกไ้ข

ระเบียบหรือประกำศเก่ียวกบักำรบริหำรพนกังำนรำชกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบียบน้ี 
(๒) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขเก่ียวกบักำรสรรหำและกำรเลือกสรรบุคคลเพื่อจำ้ง

เป็นพนกังำนรำชกำร รวมทั้งแบบสัญญำจำ้ง 
(๓) ก ำหนดกลุ่มงำนและลกัษณะงำนในกลุ่มงำน และคุณสมบติัเฉพำะของกลุ่มงำนของพนกังำน

รำชกำร 
(๔) ใหค้วำมเห็นชอบกรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรท่ีส่วนรำชกำรเสนอ 
(๕) ก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและวำงแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนกังำนรำชกำร 
(๖) ก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำร 
(๗) ตีควำมและวินิจฉยัปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใชบ้งัคบัระเบียบน้ี 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(๙) อ ำนำจหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกฎหมำยอ่ืน 
ข้อ ๓๘  ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือนรับผิดชอบในงำนธุรกำรของ

คณะกรรมกำรและปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
ข้อ ๓๙  ในกรณีท่ีเร่ืองใดตำมระเบียบน้ีก ำหนดใหส่้วนรำชกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือปฏิบติัใน

เร่ืองใด คณะกรรมกำรอำจก ำหนดใหเ้ร่ืองนั้นตอ้งกระท ำโดย อ.ก.พ กรม องคก์ำรบริหำรงำนบุคคลอ่ืนของส่วน
รำชกำร หรือใหห้วัหนำ้ส่วนรำชกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเป็นผูด้  ำเนินกำรก็ได ้
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บทเฉพาะกาล 
_________ 

ข้อ ๔๐  ในระหวำ่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมกำรตำมระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรงำนลูกจำ้ง
สัญญำจำ้งตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลงัคนภำครัฐท่ี ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรงำนลูกจำ้งสัญญำจำ้ง ลงวนัท่ี ๓๐ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นคณะกรรมกำรตำม 
ระเบียบน้ี จนกวำ่คณะกรรมกำรตำมระเบียบน้ีจะเขำ้รับหนำ้ท่ี 

ข้อ ๔๑  ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรยงัจดัท ำกรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรไม่แลว้เสร็จ ถำ้มีควำม
จ ำเป็นตอ้งจำ้งพนกังำนรำชกำรในกลุ่มงำนเช่ียวชำญพิเศษ ใหด้ ำเนินกำรจำ้งไดใ้นกรณีท่ีมีงบประมำณและ
โครงกำรแลว้ หรือส ำหรับโครงกำรใหม่ โดยเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติักำรจำ้ง 

ข้อ ๔๒  ในกรณีท่ีอตัรำลูกจำ้งประจ ำวำ่งลงและคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำย
ก ำลงัคนภำครัฐก ำหนดใหจ้ำ้งเป็นลูกจำ้งชัว่ครำว ส่วนรำชกำรจะด ำเนินกำรจำ้งเป็นพนกังำนรำชกำรตำมระเบียบน้ี
ไดต้ั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

ข้อ ๔๓  ในกรณีท่ีอตัรำลูกจำ้งประจ ำวำ่งลงระหวำ่งปี ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงตอ้งยบุ
เลิกต ำแหน่งนั้นตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๒๓ กนัยำยน ๒๕๔๖ หำกส่วนรำชกำรยงัมีควำมจ ำเป็นและไม่ใช่
กรณีกำรจำ้งเหมำบริกำร ให้ขออนุมติัคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำก ำหนดใหเ้ป็นพนกังำนรำชกำร 

   
ประกำศ ณ วนัท่ี ๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พนัต ำรวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 
นำยกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐[๓] 
ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

___________ 
[๓] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หนำ้ ๑/๒๔ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๐ 
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 แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

และที่แก้ไขเพิม่เติมฉบบัที่ 2. พ.ศ. 2560 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ต ำแหน่งของพนกังำนรำชกำร 

 ก. กลุ่มงำนบริกำร     ข. กลุ่มงำนธุรกำร 

 ค. กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ    ง.  กลุ่มงำนเช่ียวชำญพิเศษ 

ตอบ ข. ตำมขอ้ 7 ในระเบียบน้ี  
2. กำรกระท ำในขอ้ใดไม่ถือวำ่เป็นควำมผิดวินยั 

 ก. ทุจริตต่อหนำ้ท่ีรำชกำร    

 ข. ละทิ้งกำรท ำงำนเป็นเวลำติดต่อกนัเกินกวำ่ 5 วนั 

 ค. ประพฤติชัว่อยำ่งร้ำยแรง 
 ง. ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยประมำทเลินเล่อจนไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรง 
ตอบ ข.  ตำมขอ้ 24 ในระเบียบน้ี  

3. ในกรณีท่ีพนกังำนรำชกำรกระท ำควำมผิดวินยัไม่ร้ำยแรง ใหห้วัหนำ้รำชกำรลงโทษประกำรใด 

 ก. สั่งลงโทษภำคทณัฑ ์    ข. ตดัเงินเดือนค่ำตอบแทน 

 ค. ลดขั้นเงินค่ำตอบแทน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตำมขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

4. กำรส้ินสุดสัญญำจำ้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก. ครบก ำหนดตำมสัญญำจำ้ง   ข. ขำดคุณสมบติัตำมลกัษณะตอ้งหำ้ม 

 ค. ไม่ผำ่นกำรประเมินงำน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตำมขอ้ 28 ในระเบียบน้ี 

5. อกัษรยอ่ “คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร”  คือขอ้ใด 

 ก. “คพร.”     ข. “ค.พ.ร.”  

 ค. “คกบ.”     ง.  “ค.ก.บ.” 

ตอบ ก.  ตำมขอ้ 34 ในระเบียบน้ี 

6. ก ำหนดระยะเวลำกำรจำ้งพนกังำนรำชกำร มีก ำหนดระยะเวลำเท่ำใด 

 ก. ไม่เกิน 2 ปี     ข. ไม่เกิน  3 ปี 

 ค. ไม่เกิน 4 ปี     ง. แลว้แต่กรณีตำมจ ำเป็น 

ตอบ ค.  ตำมขอ้ 11ในระเบียบน้ี 

7. “เจำ้หนำ้ท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน” เทียบไดก้บักลุ่มงำนใดของพนกังำนรำชกำร 

 ก. กลุ่มงำนบริกำร     ข. กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 

 ค. กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ    ง. กลุ่มงำนเช่ียวชำญพิเศษ 

ตอบ ข. กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป ( เจำ้หนำ้ท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน นิติกร บุคลำกร พนกังำนคุมประพฤติ  
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นกัวิชำกำรเกษตร นกัวิชำกำรสำธำรณสุข ) 
8. กำรจ่ำย ค่ำตอบแทน ผลงำนผูท่ี้ท ำมำกและมีผลงำนมำกยอ่มไดรั้บค่ำตอบแทนมำก  ส่วนผูท่ี้ท ำงำนนอ้ยและ
ไดผ้ลงำนท่ีมีคุณค่ำนอ้ยยอ่มไดค้่ำตอบแทนนอ้ย คือขอ้ใด 

 ก. Performance Pay    ข. Performance  Salary 

 ค. Competency Pay    ง. Competency Salary 

ตอบ ก. Performance Pay คือกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผลงำนหรือผลสัมฤทธ์ิของงำน ผูท่ี้ท ำงำนมำกและไดผ้ลงำน
ท่ีมีคุณค่ำมำกยอ่มจะไดรั้บค่ำตอบแทนมำก ส่วนผูท่ี้ท ำงำนนอ้ย และไดผ้ลงำนท่ีมีคุณค่ำนอ้ย ยอ่มไดค้่ำตอบแทน
นอ้ย 

          Competency Pay คือกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมสมรรถนะ หรือคุณลกัษณะของบุคคล เช่น ควำมรู้ ทกัษะ 
ทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของกำรท ำงำนของบุคคลนั้น 

9. ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้งเก่ียวกบัพนกังำนรำชกำร 

 ก. เงินเดือนสูงกวำ่ขำ้รำชกำร , มีโบนสั   

 ข. เงินเดือนต ่ำกวำ่ขำ้รำชกำร, มีโบนสั 

 ค. เงินเดือนสูงกวำ่ขำ้รำชกำร, ไม่มีบ ำเหน็จบ ำนำญ  
 ง. เงินเดือนต ่ำกวำ่ขำ้รำชกำร, มีบ ำเหน็จบ ำนำญ 

ตอบ ค. พนกังำนรำชกำรจะไม่มีบ ำเหน็จ บ ำนำญ แต่ไดเ้งินเดือนสูงกวำ่ขำ้รำชกำร 

10. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีใด 

 ก. 1 มกรำคม พ.ศ.2547    ข. 1 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2547 

 ค. 1 มีนำคม พ.ศ.2547    ง. 1 เมษำยน พ.ศ.2547 

ตอบ ก. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป 

11. ผูรั้บสนองพระรำชโองกำร ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยพนกังำนรำชกำรคือใคร 

 ก. นำยชวน หลีกภยั    ข.  พนัต ำรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

 ค. นำยสมคัร สุนทรเวช    ง. นำยอภิรักษ ์โกษะโยธิน 

ตอบ ข.   
12. ใครเป็นผูรั้กษำกำรตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยพนกังำน พ.ศ. 2547  

 ก.  นำยกรัฐมนตรี     ข.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน 

 ค.  ปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี   ง.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร 

ตอบ ข. 
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13. พนกังำนรำชกำรมีก่ีประเภท อะไรบำ้ง 
 ก.  2 ประเภท พนกังำนรำชกำรทัว่ไป พนกังำนรำชกำรพิเศษ 

 ข.  3 ประเภท พนกังำนรำชกำรทัว่ไป พนกังำนรำชกำรพิเศษ  พนกังำนรำชกำรเช่ียวชำญ 

 ค.  4 ประเภท พนกังำนรำชกำรทัว่ไป พนกังำนรำชกำรพิเศษ พนกังำนรำชกำรเช่ียวชำญ พนกังำนรำชกำร
วิชำกำร 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  ก. ตำมขอ้ 6ในระเบียบน้ี 

14. กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งของพนกังำนรำชกำร ใหก้ ำหนดต ำแหน่งโดยจ ำแนกเป็นกลุ่มงำนใด 

 ก.  กลุ่มงำนเทคนิค กลุ่มงำนบริกำรๆ   

 ข.  กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

 ค.  กลุ่มงำนเช่ียวชำญเฉพำะ กลุ่มงำนเช่ียวชำญพิเศษ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตำมขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

15. ตำมขอ้ 3 ขำ้งตน้ กำรก ำหนดใหพ้นกังำนรำชกำรมีต ำแหน่งในกลุ่มงำนใด และกำรก ำหนดลกัษณะงำนของ
คุณสมบติัเฉพำะของกลุ่มงำน ใหเ้ป็นไปตำมใครประกำศ 

 ก.  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน  ข.  คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร 

 ค.  ปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ข. ตำมขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

16. บุคคลจะไดรั้บกำรจำ้งเป็นพนกังำนรำชกำรตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ใด 

 ก.  ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 ข.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดยประมำท 

 ค.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร 

 ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. ตำมขอ้ 8 ในระเบียบน้ี 

17. ใหส่้วนรำชกำรจดัท ำกรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรเป็นระยะเวลำก่ีปี 

 ก.  ระยะเวลำ 1 ปี     ข.  ระยะเวลำ 2 ปี 

 ค.  ระยะเวลำ 3 ปี     ง.  ระยะเวลำ 4 ปี 

ตอบ ง. ตำมขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 

18. กรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรของส่วนรำชกำรจะตอ้งเสนอต่อใครและหน่วยใด 

 ก.  คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร  ข.  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน 

 ค.  ปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี   ง.  ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. ตำมขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 
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19. อตัรำค่ำตอบแทนของพนกังำนรำชกำรให้เป็นไปตำมท่ีใครหรือหน่วยงำนใดก ำหนด  

 ก.  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน  ข.  ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

 ค.  คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร  ง.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน 

ตอบ ค. ตำมขอ้ 14 ในระเบียบน้ี 

20. พนกังำนรำชกำรไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมขอ้ใดบำ้ง 
 ก.  สิทธิเก่ียวกบักำรลำ 
 ข.  สิทธิในกำรไดรั้บค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำงำน 

 ค.  ค่ำเบ้ียประชุม     

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตำมขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 

21. กรณีท่ีเห็นสมควรแกไ้ขกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศหรือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำรอำจเสนอต่อใครหรือหน่วยงำนใด 

 ก.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน ข.  ส ำนกันำยกรัฐมนตรี    

 ค.  คณะรัฐมนตรี     ง.  รัฐสภำ 
ตอบ ค.ตำมขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 

22. กรณีในระหวำ่งสัญญำจำ้ง ใหส่้วนรำชกำรจดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรตำม
ขอ้ใด 

 ก.  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรทัว่ไป ในกรณีผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี 

 ข.  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรพิเศษใหก้ระท ำในกรณีกำรประเมินผลส ำเร็จของงำน
ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

 ค.  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำรเช่ียวชำญ 

 ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ตำมขอ้ 19 ในระเบียบน้ี 

23. กรณีพนกังำนรำชกำรไม่ผำ่นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนใหถื้อวำ่สัญญำจำ้งส้ินสุดลงโดยใหส่้วนรำชกำร
หรือใหพ้นกังำนรำชกำรทรำบภำยในก่ีวนั 

 ก.  ภำยใน 40 วนันบัแต่วนัท่ีทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำร 

 ข.  ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำร 

 ค.  ภำยใน 7  วนันบัแต่วนัท่ีทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำร 

 ง.  ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำร 

ตอบ ค. ตำมขอ้ 20 ในระเบียบน้ี 
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24. กรณีกำรกระท ำควำมผิดขอ้ใด ถือวำ่เป็นควำมผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
 ก.  ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุใหร้ำชกำรไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรง 

 ข.  กระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ีรำชกำร 

 ค.  ไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำหรือขดัค ำสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งของ
ผูบ้งัคบับญัชำ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตำมขอ้ 24 ในระเบียบน้ี 

25. กรณีกำรกระท ำควำมผิดโดยละทิ้งหรือทอดทิ้งกำรท ำงำนเป็นเวลำติดต่อกนักินกวำ่ก่ีวนั จึงถือวำ่เป็น
ควำมผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
 ก.  เกินกวำ่ 7 วนั     ข.  เกินกวำ่ 14 วนั 

 ค.  เกินกวำ่ 30 วนั     ง.  เกินกวำ่ 45 วนั 

ตอบ ก.   
26. ในกรณีท่ีผลกำรสอบสวนปรำกฏวำ่พนกังำนรำชกำรคนใดกระท ำควำมผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง ใหห้วัหนำ้ส่วน
รำชกำรมีค ำสั่งอยำ่งไร 

 ก.  สั่งลงโทษภำคทณัฑ ์    ข.  ลดขั้นเงินค่ำตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก     ง.  ตดัเงินค่ำตอบแทน 

ตอบ ค. ตำมขอ้ 25 ในระเบียบน้ี 

27. ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่พนกังำนรำชกำรกระท ำควำมผิดวินยัไม่ร้ำยแรงตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด ใหห้วัหนำ้
ส่วนรำชกำรสั่งลงโทษอยำ่งไร 
 ก.  สั่งลงโทษภำคทณัฑ ์    ข.  ตดัเงินค่ำตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่ำตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก ปลดออก    ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ตำมขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

28. กรณีสัญญำจำ้งส้ินสุดลงเม่ือใด 

 ก.  พนกังำนรำชกำรขำดคุณสมบติัเพรำะเป็นบุคคลลม้ละลำย 

 ข.  ไม่ผำ่นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

 ค.  พนกังำนรำชกำรถูกให้ออก เพรำะกระท ำควำมผิดอยำ่งร้ำยแรง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตำมขอ้ 28 ในระเบียบน้ี 
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29. ส่วนรำชกำรอำจบอกเลิกสัญญำจำ้งกบัพนกังำนรำชกำรก่อนครบก ำหนดตำมสัญญำจำ้งไดแ้ละไม่เป็นเหตุท่ี
พนกังำนรำชกำรจะเรียกร้องค่ำตอบแทน เวน้แต่กรณีใด 

 ก.  กรณีส่วนรำชกำรไดก้ ำหนดเง่ือนไขค่ำตอบแทนไว ้

 ข.  กรณีส่วนรำชกำรจะก ำหนดใหไ้ดรั้บค่ำตอบแทนกำรออกจำกงำนโดยไม่มีควำมผิด 

 ค.  กรณีส่วนรำชกำรไดก้ ำหนดกฎหรือระเบียบไวใ้หไ้ดรั้บค่ำตอบแทน 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. ตำมขอ้ 30 ในระเบียบน้ี 

30. คณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร เรียกโดยยอ่วำ่อะไร 

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

31. ใครเป็นคณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร 

 ก.  รองนำยกรัฐมนตรี    ข.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน 

 ค.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. 
32. กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งก่ีปี 

 ก.  ครำวละ 1 ปี     ข.  ครำวละ 2 ปี   

 ค.  ครำวละ 3 ปี     ง.  ครำวละ 4 ปี 

ตอบ ข. ตำมขอ้ 35 ในระเบียบน้ี 

33. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิพน้จำกต ำแหน่งเม่ือใดบำ้ง 
 ก.  ประธำนกรรมกำรใหอ้อก   ข.  เป็นบุคคลลม้ละลำย 
 ค.  เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง   ง.  เป็นขำ้รำชกำรในหน่วยงำนของรัฐ 

ตอบ ก. ตำมขอ้ 36 ในระเบียบน้ี 

34. กรณีใดต่อไปน้ี เป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร 

 ก.  ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขเก่ียวกบักำรสรรหำและกำรเลือกสรรบุคคลเพื่อจำ้งเป็นพนกังำน
รำชกำร 

 ข.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินยั พนกังำนรำชกำร 

 ค.  ก ำหนดแผนงำนและแนวทำงปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนรำชกำรในกำรปรับปรุงหรือแกไ้ขระเบียบ
หรือประกำศเก่ียวกบักำรบริหำรพนกังำนรำชกำรเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบน้ี 

 ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. ตำมขอ้ 37 ในระเบียบน้ี 
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35. ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีไม่ใช่อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร 

 ก.  ใหค้วำมเห็นชอบกรอบอตัรำก ำลงัพนกังำนรำชกำรท่ีส่วนรำชกำรเสนอ 

 ข.  ก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนรำชกำร 

 ค.  ตีควำมและวินิจฉยัปัญหำกำรกระท ำผิดวินยัร้ำยแรงของพนกังำนรำชกำร 

 ง.  ก ำหนดค่ำตอบแทนและวำงแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนกังำนรำชกำร 
ตอบ ค.  
36. หน่วยใดรับผิดชอบในงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำร 

 ก.  ส ำนกันำยกรัฐมนตรี    ข.  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน 

 ค.  ส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. ตำมขอ้ 38 ในระเบียบน้ี 

37. ในกรณีระหวำ่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมกำรบริหำรพนกังำนรำชกำรตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ย
พนกังำนรำชกำรฯ ใหใ้ครปฏิบติัหนำ้ท่ีแทนตำมระเบียบน้ี 

 ก.  คณะกรรมกำรบริหำรงำนลูกจำ้ง   ข.  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน 

 ค.  ปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ก. ตำมขอ้ 40 ในระเบียบน้ี 

38. กรณีท่ีอตัรำลูกจำ้งประจ ำวำ่งลงและคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลงัคนภำครัฐ ใหส่้วน
รำชกำรด ำเนินกำรจำ้งอยำ่งไร 

 ก.  ใหส่้วนรำชกำรด ำเนินกำรจำ้งเป็นขำ้รำชกำร 

 ข.  ใหส่้วนรำชกำรด ำเนินกำรจำ้งเป็นพนกังำนรำชกำรตำมระเบียบน้ี 

 ค.  ใหส่้วนรำชกำรด ำเนินกำรจำ้งเป็นลูกจำ้งประจ ำตำมระเบียบน้ี 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. ตำมขอ้ 42 ในระเบียบน้ี 

39. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยพนกังำนรำชกำร ประกำศใชเ้ม่ือใด 

 ก.  วนัท่ี 14 มกรำคม พ.ศ. 2548   ข.  วนัท่ี 13 มกรำคม พ.ศ.  2547  

 ค.  เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2547   ง.  เม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม พ.ศ. 2548 

ตอบ ข. 
 

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

 

 

 

 

 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบเจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน  สนง.เกษตรและสหกรณจ์ังหวดัอุบลราชธานี 27 

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

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

__________________ 
โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติ

ราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิด
จากการดำเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการ
บริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘" 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยยกเว้นการ

ตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการ

กรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่รวมถึงผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานของ

รัฐ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 

(๑) ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิน่ 
(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ 
(๓) รัฐวิสาหกิจ 
(๔) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ รวมถึงสมาชิกสภา

ท้องถิน่ 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีและทบวงด้วย 
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“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย 
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มี

ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี 
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย 
ข้อ ๖ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ 

__________________ 
 ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(๑) เพื่อชี้แจงแนะนํา หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนต่างๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ
ของคณะรัฐมนตรีและคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และเปน็ไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์
ใด ๆ ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติหรือวาระแห่งชาติหรือไม่ 

(๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
(๕) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปีหรือตามที่ได้รับคําสั่ง

จากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
แผนการตรวจราชการประจำปีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำตามรอบปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

และผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจำปีของ

กรมต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง 
ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจ

ราชการประจำปีตามวรรคสอง หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายมาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ำซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดท้ังการกำหนด
มาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เปน็แนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อยุตินั้น 
ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเก่ียวกับการ

ปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทน
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
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 ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแล
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกรมรบัผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรมในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีท่ีต้องตรวจติดตามแผนงาน งานและโครงการในเรื่องเดียวกัน ให้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมทีเ่กี่ยวข้องประสานงานหรือ
ร่วมกันดำเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

ข้อ ๑๑ การแบ่งพ้ืนที่การตรวจราชการให้เป็นไปตามคำสั่งสำนกันายกรัฐมนตรี 
หมวด ๒ 

อำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 

__________________ 
ข้อ ๑๒ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการมีอำนาจและหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี  
(๒) สั่งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหว่างการตรวจ

ราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรงและ
เมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 

(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวนหรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร
โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหา
อุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือชี้แจงแนะนํา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ  ๑๒ (๒) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยพลัน ในกรณีที่

ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการ
ทราบ และให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการและ
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด ๔ 
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ข้อ ๑๕ เพ่ือให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือ
กรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจ
ราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และจะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีมีความจําเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อาจขอกําหนดให้มีตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนําแก่ผู้ตรวจราชการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจราชการ 
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสารหรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการ

ตรวจสอบได้ 
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 

 (๔) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจราชการไว้ก่อน หากไม่
สามารถดำเนินการได้ตามท่ีผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

(๕) ดำเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
หมวด ๓ 

การรายงานและการดำเนินการตามผลการตรวจราชการ 

__________________ 
ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผลการ

ตรวจราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในกรณีที่ปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสำคัญ ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและ
ปฏิบัติราชการ หรือกำกับการบริหารราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเขตพ้ืนที่เพ่ือ
ทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป  

(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบและใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาสำคัญให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป  

(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดีและในกรณีท่ีอธิบดีเห็นว่ามีปัญหาสำคัญ ให้สรุปรายงาน
เสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้ากลุ่มภารกิจให้รายงาน
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้
กำกับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการ
รายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทำ
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รายงานที่จะคอยติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการ
ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด ให้รายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ
การปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

สำหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงและผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณีพิจารณาประมวลผล วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของ
ปัญหาร่วมกัน และนํารายงานเสนอแนะผู้มีอำนาจหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้ง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรคหรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงาน ให้รีบจัดทำ
รายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขให้
ลุล่วงโดยเร็ว แลว้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการดำเนินการหรือได้รับแจ้งว่าปัญหา
หรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจของหน่วยงานของรัฐนั้น ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร 
สำหรับกรณีเปน็รายงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้
นายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 

ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอคําวินิจฉัยสั่งการจาก
ผู้มีอำนาจ  ให้ผู้ตรวจราชการดำเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืน และให้บันทึกการ
ดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วยข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการให้จัดทำโดยสรุปให้
เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วย
ก็ได้ 

ในกรณีที่ได้แนะนําหรือสังการด้วยวาจาไว้ให้สรุปคำแนะนําและการสั่งการนั้นไว้ในรายงานด้วย 
หมวด ๔ 

มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ 

__________________ 
ข้อ ๒๑ ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทำหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของตน
และราชการของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่ตน 
สังกัดหรือไมใ่ห้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้นได้ทราบโดยทันทีด้วยและให้
นําความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดับการตรวจราชการรวมทั้ง
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่าง ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน 
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ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้รับการตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง 
หมวด ๕ 

สมุดตรวจราชการ 

__________________ 
 ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจำ ณ สำนักงานหรือที่ทำ
การหน่วยของรัฐอ่ืนที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้มีสมุดตรวจราชการตามที่เห็นสมควรหรือจำเป็นก็
ได้ 

สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) วัน เดือน ปีที่ตรวจ 
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือโครงการที่ตรวจไว้ด้วยก็ได้ 
(๓) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จําเป็นต้องดำเนินการโดยรีบด่วน และได้แนะนําหรือสั่ง

การไว้ด้วยวาจาแล้ว  
(๔) การดำเนินการของผู้รับการตรวจ 
ข้อ๒๕ เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่สำนักงานหรือที่ทำการของหน่วยงานของรัฐให้ผู้ตรวจราชการ

บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตำแหน่งและวัน เดือน ปีที่ตรวจไว้เป็น
หลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยและได้
บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้วอาจไม่ลงบันทึกรายละเอียด
ที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอ่ืนในเขตท้องที่เดียวกันก็ได ้แต่ต้องบันทึกอ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่ตรวจนั้นด้วย 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการตรวจดำเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ ๒๕ ในกรณีท่ีสามารถดำเนินการได้
โดยทันทีให้รีบดำเนินการโดยไม่ชักช้าแล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการในกรณีที่ไม่สามารถเนินการตามที่ผู้ตรวจ
ราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถดำเนินการได้ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ 

ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุดตรวจราชการตามข้อ 
๒๕ ให้ผู้รับการตรวจจัดทำสำเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจราชการและผลการดำเนินการของ
ผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีทีผู่้รับการตรวจหรือกิจกรรมทีต่รวจอยู่ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดนอกกรุงเทพมหานครให้รายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบด้วย 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

บทเฉพาะกาล 

__________________ 
ข้อ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการเฉพาะและไม่

สอดคล้องกับระเบียบนี้ให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิได้มีการปรับปรุงระเบียบ ให้ผู้ตรวจราชการและ

ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

         นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ งวันที่๕ กันยายน ๒๕๔๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว
อย
่าง


	คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
	โดย.....ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER
	คำนำ
	สารบัญ
	ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
	ความรู้เกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
	แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
	พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
	แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
	แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
	ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
	แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
	(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
	การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์
	ความรู้ด้านการวางแผน
	การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ
	การติดตามประเมินผล
	ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ
	การวิเคราะห์นโยบายและแผน
	แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
	แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
	แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
	แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
	เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน



