
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใชวันใด 
ก. 14 มกราคม 2546 
ข. 14 มกราคม 2547 
ค. 15 มกราคม 2547 
ง. 16 มกราคม 2547 
ตอบ ง. 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใชบังคับวันใด 
ก. 15 มกราคม 2546 
ข. 15 มกราคม 2546 
ค. 1 มกราคม 2547 
ง. 2 มกราคม 2547 
ตอบ ค. 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเปนผูลงนาม 
ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ง. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
ตอบ ค. 
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 ใครเปนผูรักษาการตาม ระเบียบนี้ 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย 
ค. เลขาธิการ ก.พ. 
ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ตอบ ค. 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีก่ีหมวด 
ก. 3 
ข. 4 
ค. 5 
ง. 6 
ตอบ ง. 
6. พนักงานราชการมีก่ีประเภท 
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 6 
ตอบ ก. 
7. ขอใด ไมใช ประเภทของพนักงานราชการ 
ก. พนักงานราชการทั่วไป 
ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
ค. พนักงานราชการพิเศษ 
ง. พนักงานราชการประจํา 
ตอบ ข. 
 



8. ตําแหนงของพนักงานราชการมีก่ีกลุมงาน 
ก. 2 
ข. 4 
ค. 5 
ง. 6 
ตอบ ง. 
9. ขอใด ไมใช กลุมงานของตําแหนงพนักงานราชการ 
ก. กลุมงานชํานาญการ 
ข. กลุมงานเทคนิค 
ค. กลุมงานทั่วไป 
ง. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 
ตอบ ก. 
10. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูที่จะเขาเปนพนักงานราชการ 
ก. มีสัญชาติไทย 
ข. อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 
ค. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
ง. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา 
ตอบ ข. 
11. การจางพนักงานราชการใหจางไดตามขอใด 
ก. 4 ป 
ข. ไมเกิน 4 ป 
ค. ไมเกินคราวละ 4 ป 
ง. ไมเกินกวาคราวละ 4 ป 
ตอบ ง. 
12. การแตงกายของพนักงานราชการเปนไปตามขอใด 
ก. ตามระเบียบ ก.พ. 
ข. ตามระเบียบ คพก. 
ค. สากลนิยม 
ง. ขอกําหนดของกฎกระทรวง 
ตอบ ค. 
13. ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานของพนักงานราชการ ปญหาอุปสรรคตอคณะกรรมการ
ภายในเดือนใด 
ก. มีนาคม 
ข. พฤษภาคม 
ค. มิถุนายน 
ง. ธันวาคม 
ตอบ ง. 
14. การละท้ิงหรือทอดทิ้งาชการเปนเวลาเทาไรถือเปนความผิดวินัยรายแรงของพนักงานราชการ 
ก. 7 วัน 
ข. ติดตอกัน 7 วัน 
ค. 15 วัน 
ง. 15 วันติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
ตอบ ข. 



15. พนักงานประเมินไมผานการปฏบัติงาน ถือวาสิ้นสุดสัญญาและใหสวนราชการแจงใหทราบตามขอใด 
ก. 5 วัน 
ข. 5 วันทําการ 
ค. ภายใน 7 วัน 
ง. ลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันทําการ 
ตอบ ค. 
16. ขอใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ 
ก. ภาคทัณฑ 
ข. ตัดเงินคาตอบแทน 
ค. ปลดออก 
ง. ไลออก 
ตอบ ง. 
17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อยอวาอยางไร 
ก. ค.พ.ร. 
ข. คพร. 
ค. คพ.ร. 
ง. ค.พร. 
ตอบ ข. 
18. ใครเปนประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ไดรับมอบหมาย 
ค. เลขาธิการ ก.พ. 
ง. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ตอบ ข. 
19. กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยูในวาระคราวละกี่ป 
ก. 1 
ข. 2 
ค. 3 
ง. 4 
ตอบ ข. 
20. ขอใด กลาวไมถูกตองเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
ก. ลาปวยไดคาตอบแทน ไมเกิน 30 วัน 
ข. ลากิจไดคาตอบแทน ไมเกิน 10 วัน 
ค. ลาพักผอน ไดคาตอบแทน ไมเกิน 10 วัน 
ง. ลาเพื่อรับราชการทหารไดคาตอบแทน ไมเกิน 30 วัน 
ตอบ ง. 
 
 
 
1.       การจัดทํากรอบพนักงานราชการสามารถขอเพิ่มมากกวามติ ครม. ครั้ง. แรกไดหรือไม 
ตอบ  สามารถดําเนินการได ในกรณีที่สวนราชการมีความจําเปนเรงดวน ตามนโยบายหรือมติ
คณะรัฐมนตรี 
 



2.       กรอบอัตราพนักงานราชการทีลูกจางประจําถือครองอยูสามารถนําไปของบประมาณมาจาง
พนักงานราชการไดหรือไม 
ตอบ  ไมได  จนกวาลูกจางประจํานั้นจะเกษียณ  ตาย  หรือลาออก 
 
3.       อัตราตามภารกิจเรงดวน  จะมีวิธีขอ 
ตอบ  ตองเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติกอน 
 
4.       ตําแหนงพนักงานขับรถยนตในกรณีลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ ซึ่งสวนราชการไมไดจางเหมา
เอกชน  สามารถรับสมัครพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานขับรถยนตไดหรือไม 
ตอบ  ไมได เนื่องจากจางพนักงานราชการจะไมรวมลักษณะงานจางเหมา 
 
5.       อัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการใชในปจจุบันจะขอปรับปรุงในสวนของการกําหนด
จํานวนอัตรากําลังไดหรือไม กระทําไดเมื่อ 
ตอบ  กรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานเรงดวน นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
 
6.       การกําหนดเลขทีต่ําแหนงของพนักงานราชการทําไดหรือไม 
ตอบ  สวนราชการสามารถกําหนดไดเอง เนื่องจากเปนการบริหารงานบุคคลภายในพนักงานราชการทั่วไป
หากอายุเกิน 60 ป จะตอสัญญาจางไดหรือไม ใชกฎหมายฉบับใด 
 
ตอบ  อาจตอสัญญาได โดยสวนราชการอาจกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุขัน สูงของพนักงานราชการใน
การสรรหาและเลือกสรรไดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานซึ่งกําหนดตามประกาศฯ เรื่องการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และการ
จางพนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ป จะตองเปนกรณีทีไมอาจสามารถหาไดจากในสวนราชการ และตองมี
ประสบการณความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ในระดับสูง 
 
7.       สวนราชการหากทําไดจะจางไดหลังจากที่ขาราชการผูนั้นเกษียณอายุไปแลวทันที หรือตองเวน
ระยะเวลากี่ป 
ตอบ  จางไดไมเกิน 1 ป (ตามมตคิณะรัฐมนตรี) 
 
8.       ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินรายรับสถานพยาบาลกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 
ตอบ  ไมนอยกวา 10 ป 
 
9.       พนักงานราชการ  หมายถึง 
ตอบ    บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนฯโดยไดรับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน 
 
10.      ระเบียบ/กฎหมาย 
ตอบ  ขึ้นกับคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 
11.    ลักษณะงาน 
ตอบ  ภารกิจหลัก - ภารกิจรอง - ภารกิจสนับสนุน Technical / งานชวยอํานวการ มีการใชอํานาจตาม
กฎหมายกําหนด 
 



12.    ประเภทการจาง 
ตอบ  ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ) 
 
13.    คาตอบแทน 
ตอบ  บัญชีเงินเดือน   บัญชีเงินประจําตําแหนง   บริหาร   เชี่ยวชาญเฉพาะ  วิชาชีพเฉพาะ   เงินเพิ่ม 
 
14.    สิทธิประโยชน 
ตอบ  ที่เปนตัวเงิน ไดแก - คารักษาพยาบาล - การศึกษาบุตร คาใชจายในการเดินทาง เบี้ยประชุม 
คาตอบแทนนอกเวลา คาเชาบานที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก การลา เครื่องราชอิสริยาภรณบําเหน็จ บํานาญ  
 
15.    การเลื่อนเงินเดือน 
ตอบ  ปละ 2 ครั้ง   เลื่อนขั้น 0.5  ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น 
 
16.    คุณสมบัติบางประการ 
ตอบ  • สัญชาติไทย 
        • อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป ไมเกิน ๖๐ ป(ตําแหนงทั่วไปปกต)ิ 
 
17.    วันเวลาทํา งาน 
ตอบ  ตามระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 
 
18.    ในกรปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารประชาชนหรือติดตอประสานงานระหวางสวนราชการ
ดวยกัน   อะไรเปนสิ่งสําคัญท่ีสวนราชการควรกําหนดและประกาศใหประชาชนทราบ 
ตอบ  ระยะเวลาแลวเสร็จของแตละงาน 
 
19.    ผูใดมีหนาที่ตรวจสอบ วางานเสร็จตามเวลาที่กําหนดหรือไม 
ตอบ  ก. ผูบังคับบัญชา 
 
20.    การจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ตอง
จัดตามระบบเดียวกับหนวยงานใด 
ตอบ  ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกานสื่อสาร 
 
21.    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดการอยางไร เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก
ประชาชน     ในการติดตอกับสวนราชการทุกแหง 
ตอบ  จัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลางขึ้น 
 
22.    ในกรณีที่สวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการไดใหทําอยางไร 
ตอบ  รองขอใหกระทรวงเทคโนโลยีฯ ดําเนินการจัดระเบียบเครือขายสารสนเทศ 
 
23.    กรณีท่ีสวนราชการ ไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ เปนหนาที่ของใคร ที่จะตองพิจารณาดําเนินการ 
ตอบ  ค.  สวนราชการนั้น 
 
  
 



24.    กรณีไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ จากขาราชการ หรือสวนราชการอ่ืน ใหผูออกกฎระเบียบ 
พิจารณาชี้แจงใหทราบภายในกี่วัน 
ตอบ  15 วัน 
 
25.    ตามขอ 24 การรองเรียน หรือเสนอแนะ สวนราชการ จะแจงผานหนวยงานใดไดอีก 
ตอบ  ก.  แจงผาน ก.พ.ร. ได 
 
26.    ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมีขอความใดบาง 
ตอบ   หามมิใหเปดเผยขอความหรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว 
 
27.    การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน การจัดระบบสารสนเทศ เปนการบริหารราชการแบบใด 
ตอบ  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 
28.    การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา
ที่ผูใดกําหนด 
ตอบ  ก.พ.ร. 
 
29.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ืออะไร 
ตอบ  เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล 
 
30.    ในกรณีที่สวนราชการ  ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายกําหนด ใหผูใด เสนอ ครม. จัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษใหสวนราชการ 
ตอบ  ก.พ.ร. 
 
31.    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด ใหถือ 
ตอบ  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับ
ขาราชการหรือลูกจางดวย  
 
32.    ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนด 
ตอบ    แนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได 
 
33.    งานพนักงานราชการทั่วไป 
ตอบ  เปนงานประจําท่ัวไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพ
เฉพาะ หรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
34.    พนักงานราชการพิเศษ 
ตอบ  พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะท่ีตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ 
 
  
 
 



35.    ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการ 
ตอบ  ประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพ่ิมขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการ
ในการจางพนักงานราชการเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตาม
ระเบียบนี้  
 
36.    สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลา 
ตอบ  4  ป  โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
ยุทธ 
 
37.    อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมี
มาตรฐานโดยคํานึงถึง 
ตอบ  คาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง  คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ  พลเรือน และ
ฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ 
 
38.    สวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการภายใน 
ตอบ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 
39.    มีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ตอบ  ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองให
โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในกรณีท่ีผล
การสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงใหหัวหนาสวนราชการมี
คําสั่งไลออก 
 
40.    ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่สวนราชการกําหนด 
ตอบ  ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงินคาตอบแทน ตามควร
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 
 
41.    ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน 
ตอบ  ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด 
 
42.    ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว 
ตอบ  หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวน
ราชการใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว 
 
43.    กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตาม
หมวดนี้ เพื่อ 
ตอบ  เปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได 
 
44.    ผูที่เปนกรรมการและเลขานุการและผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ตอบ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
 



45.    กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
ตอบ  2 ป 
 
46.    นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
ตอบ  ตาย ลาออก  ประธานกรรมการใหออก 
 
47.    ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพิ่มขึ้น 
ตอบ  ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยัง
อยูในตําแหนง  
 
48.    ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑหรือปฏิบัติในเรื่องใด 
คณะกรรมการอาจกําหนดใหเรื่องนั้นตองกระทําโดย 
ตอบ  อ.ก.พ. กรม องคการบริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการก็ได 
 
49.    ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญา 
ตอบ  จางตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน 
 
50.    ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ 
ตอบ  ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณีท่ีมี
งบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจาง 


