ขอสอบกระบวนวิชา PA 220 (PS 445) ระเบียบปฏิบัติราชการฯ

------------------------------------------------------------------------------------☞ คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตอไปนี้เปนตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง
(1) หัวหนากอง
(2) รองผูวาราชการจังหวัด
(3) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 1 หนา 57 ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ไดแก ตําแหนงระดับ 8 ซึ่งมีฐานะและหนาที่
ในการบริหารงานเปน 1. ผูตรวจราชการระดับกรม 2. หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
3. หัวหนาสวนราชการที่เปนกองหรือมีฐานะเทียบกอง เปนตน
2. การสอบแขงขันเกี่ยวของกับเรื่องใดตอไปนี้โดยตรง
(1) การบรรจุและแตงตั้ง
(2) การยาย
(3) การเลื่อนระดับตําแหนง (4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2 (5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 หนา 220 การสอบแขงขันเปนการสอบเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเรียง
ตามลําดับที่ที่สอบได โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติและความรูที่ตองการสําหรับ
ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง
3. โครงสรางของอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือนปจจุบัน
(1) แบงเปนระดับ
(2) แบงเปนอันดับ
(3) แบงเปนอันดับและขั้น
(4) แบงเปนระดับและขั้น
(5) แบงเปนระดับ อันดับ และขั้น
ตอบ 3 หนา 61 ตามระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นั้น ไดกําหนดโครงสรางบัญชีอัตรา–
เงินเดือนของขาราชการพลเรือนไวเปน “อันดับ” และ “ขั้น” สวนตําแหนงไดกําหนดไวเปน
“ระดับ” ซึ่ง “อันดับเงินเดือน” กับ “ระดับตําแหนง” นั้นจะไมเหมือนกัน
4. ปจจุบันกรรมการ ก.พ. ที่เปนกรรมการโดยตําแหนง ไดแก
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(3) เลขาธิการ ก.พ.
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 หนา 343 – 344 “คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)” นั้น ประกอบดวยกรรมการ
จํานวนไมเกิน 17 คน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1. กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 5 คน ไดแก
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่นายกฯ มอบหมายเปนประธาน, ปลัดกระทรวงการคลัง,
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และเลขาธิการ ก.พ. 2. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน และผูแทนขาราชการจํานวน 5 คน
5. ตําแหนงใดตอไปนี้เปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(1) อธิบดี
(2) ผูวาราชการจังหวัด
(3) ผูตรวจราชการกรม
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 56 – 57 ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เปนตําแหนงของนักบริหารระดับ 9 ขึ้นไป
เชน ปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง เอกอัครราชทูต อธิบดี และผูวาราชการจังหวัด
เปนตน (สวนผูตรวจราชการกรมนั้น จัดวาเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง)
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6. การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนตามที่ ก.พ. กําหนด ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
อาจพิจารณาบรรจุไดโดยวิธี
(1) สอบแขงขัน
(2) สอบคัดเลือก
(3) คัดเลือก
(4) กรณีพิเศษ
(5) ตองขออนุมัติ ก.พ. กอน
ตอบ 3 หนา 96 กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนที่ ก.พ.
กําหนดนั้น ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 52 (ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี) เปนผูคัดเลือกบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
7. ก.พ. ประกอบดวย
(1) กรรมการโดยตําแหนง
(3) ผูแทนขาราชการ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
ตอบ 5 ดูคําอธิบายขอ 4. ประกอบ

(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3

8. ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบันบัญญัติใหผูบังคับบัญชาพิจารณาใหบําเหน็จความชอบดวยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยคํานึงถึงขอใดตอไปนี้
(1) คุณภาพและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติมา
(2) การรักษาวินัย
(3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 หนา 173 เกณฑที่ใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไดแก 1. คุณภาพและปริมาณงานที่
ไดปฏิบัติมา 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา 3. ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 4. การรักษาวินัย 5. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ
9. ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะของระบบราชการ
(1) การรับคนเขาทํางานยึดถือระบบคุณธรรมเปนหลัก
(2) ไมมีลําดับขั้นการบังคับบัญชา
(3) ฝายจัดการมิใชเจาของกิจการ
(4) มีหลักเกณฑการทํางานที่แนนอน
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 2 หนา 6 – 7 ลักษณะที่สําคัญของระบบราชการ ไดแก 1. มีลาํ ดับขั้นการบังคับบัญชา
2. มีโครงสรางของงานที่สมเหตุสมผล 3. มีหลักเกณฑในการทํางานแนนอน
4. ฝายจัดการมิใชเจาของกิจการ 5. มีการคัดเลือกคนเขาทํางานโดยการแขงขัน
6.
มีลักษณะเปนกฎหมาย ฯลฯ
10. การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภในสวนที่เกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
ทางราชการเปนวิธีการที่ดําเนินการโดยคํานึงถึง
(1) ความไววางใจ
(2) ความเปนพวกพอง (3) ความจงรักภักดี (4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2 (5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 หนา 19 ระบบอุปถัมภ เปนวิธีการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงทางราชการ โดยมิได
คํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคลวาเหมาะสมกับตําแหนงหรือไม แตจะคํานึงถึงเฉพาะ
ความจงรักภักดี ความเปนญาติพี่นอง ความเปนเพื่อนหรือพวกพอง เปนสําคัญ
11. การโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาเปนขาราชการพลเรือนสามัญกรณีใดตอไปนี้ที่ตองทําความตกลง
ยินยอมจากเจาสังกัดเดิม
(1) โอนผูไดรับการคัดเลือก
(2) โอนผูสอบคัดเลือกได
(3) โอนผูสอบแขงขันได
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 (คําบรรยาย) สวนการโอนผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดน้ัน ผูที่สอบไดไมจาํ เปน ตอง
ทําความตกลงยินยอมกับเจาสังกัดเดิมก็ได เพราะถือวาเปนความสามารถของขาราชการ แตละ
คนที่สอบได
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12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณเปนระเบียบที่ใชบังคับแก
(1) กระทรวง ทบวง กรม
(2) เทศบาล
(3) รัฐวิสาหกิจ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2 (5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 400 ระเบียบงานสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น ใหใชบังคับ
แกสวนราชการซึ่งหมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทั้งในสวนกลาง
ภูมิภาค และทองถิ่น สวนรัฐวิสาหกิจนั้นไมใชสวนราชการ ระเบียบนี้จึงไมบังคับใชกับ
รัฐวิสาหกิจดวย
13. ในกระทรวง ทบวง กรมทั่วไป กรณีบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญระดับใดที่อธิบดีตอง
ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
(1) ระดับ 7
(2) ระดับ 8
(3) ระดับ 7 – 8
(4) ระดับ 9
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 2 หนา 104 – 106 การบรรจุและแตงตั้งใหขาราชการดํารงตําแหนงระดับ 8 นั้น ใหอธิบดี
ผูบังคับบัญชาเปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวน
ตําแหนงระดับ 9 ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
14. ขอใดเปนคุณสมบัติทั่วไปของขาราชการพลเรือน
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) อายุต่ํากวา 18 ป
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 39 – 43 คุณสมบัติทั่วไปของขาราชการพลเรือน ไดแก 1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไมต่ํากวา 18 ป 3. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 4. ไมเปนบุคคลลมละลาย
5. ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 6. ไมเคยเปนผูกระทําการทุจริตในการสอบ
เขารับราชการ ฯลฯ
15. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุผูสําเร็จจากการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนตามที่ ก.พ. กําหนด ไดแก
(1) ก.พ. (2) อ.ก.พ. กระทรวง (3) อ.ก.พ. กรม
(4) ปลัดกระทรวง
(5) ไมมีขอ
ใดถูก
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 6. ประกอบ
16. ผูมีอํานาจในการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการตาง ๆ ไดแก
(1) สํานักงาน ก.พ.
(2) คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(3) สํานักงบประมาณ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 82 ผูที่มีอํานาจในการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ คือ คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน หรือ “ก.พ.” ซึ่งในการนี้ ก.พ. อาจจะมอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการ
อื่นเปนผูกําหนดตําแหนงแทนได โดยทําตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
17. ปจจุบัน “ตําแหนงที่มีลกั ษณะบริหาร” ในระเบียบวาดวยการสับเปลี่ยนหนาที่ ไดแกตําแหนงระดับใด
(1) ระดับ 10, 11
(2) ระดับ 9, 10 และ 11
(3) ระดับ 8, 9 และ 10
(4) ระดับ 9, 10
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 2 หนา 160 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีลักษณะบริหารระดับ 9, 10 และ 11 ตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการ
สับเปลี่ยนหนาที่ โดยมิใหอยูปฏิบัติหนาที่เดียวกันติดตอกันเปนเวลานานเกินกวา 4 ป
18. หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณฉบับปจจุบันมีกี่ชนิด

(1) 2 ชนิด

(2) 3 ชนิด

(3) 4 ชนิด
(4) 5 ชนิด
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(5) 6 ชนิด

ตอบ 5 หนา 403 หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ 6. หนังสือที่เจาหนาที่
จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
19. ขอใดเปนหลักการของระบบคุณธรรม
(1) หลักความรูความสามารถ
(2) หลักความมั่นคง
(3) หลักความชอบธรรม
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 17 – 18 หลักการของระบบคุณธรรม จําแนกไดเปน 4 ประการ คือ 1. หลักความ
เสมอภาค 2. หลักความสามารถ 3. หลักความมั่นคง 4. หลักความเปนกลางทางการเมือง
20. ขอใดทําใหขาดคุณสมบัติทั่วไปของขาราชการพลเรือน
(2) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 14. ประกอบ

(1) เปนกรรมการพรรคการเมือง
(3) เปนผูจัดการหางหุนสวนหรือบริษัท
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3

21. ปจจุบันขาราชการพลเรือนที่อยูภายใตการควบคุมดูแลโดยตรงของ ก.พ. ตามระเบียบขาราชการพลเรือน
มีกี่ประเภท
(1) 2 ประเภท
(2) 3 ประเภท
(3) 4 ประเภท
(4) 5 ประเภท
(5) 6 ประเภท
ตอบ 2 หนา 38 ตามระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นั้น ขาราชการพลเรือนมี 3 ประเภท คือ
1. ขาราชการพลเรือนสามัญ 2. ขาราชการพลเรือนในพระองค 3. ขาราชการประจําตางประเทศ
พิเศษ ซึ่งขาราชการพลเรือนทั้ง 3 ประเภทนี้ จะอยูภายใตการกํากับดูแลของ ก.พ. โดยตรง
22. รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหใชวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ไดแก
(1) ปริญญาเอกทุกสาขา
(2) ปริญญาทางสังคมสงเคราะหศาสตร
(3) ปริญญารังสีเทคนิค
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 หนา 139 – 140 รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหใชวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ ไดแก 1. ปริญญาเอกทุกสาขา 2. ปริญญาเกียรตินิยมทุกสาขา 3. ปริญญารังสี
เทคนิค 4. ปริญญาทางสังคมสงเคราะหศาสตร 5. ปริญญาแพทยศาสตร เภสัชศาสตร
และทันตแพทยศาสตร 6. ปริญญาทางสถาปตยกรรมศาสตร ฯลฯ
23. การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภมีขอดีคือ (1) ชวยใหขาราชการกาวหนาเร็วขึ้น
(2) ชวยใหความคุมครองแกขาราชการ
(3) ชวยเสริมการวัดผลโดยการสอบใหสมบูรณยิ่งขึ้น
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 3 หนา 19 ขอดีของระบบอุปถัมภ ไดแก 1. รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย 2. ชวยเสริม
การวัดผลโดยการสอบตามระบบคุณธรรมใหสมบูรณย่ิงขึ้น 3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดทันทวงที
24. โดยปกติการลาออกจากราชการ
(1) จะตองยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา
(2) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เปนผูพิจารณาอนุญาต
(3) ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตอาจยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวกอนไดไมเกิน 90 วันนับแตวันขอลาออก
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3

ตอบ 5 หนา 308 – 309 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความประสงคจะลาออกจากราชการ
นั้น ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
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เปนผูพิจารณาอนุญาต ซึ่งหากผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาเห็นวามีความจําเปนหรือเพื่อประโยชน
ของทางราชการจะยับยั้งการลาออกไวกอนก็ได แตทั้งนี้จะตองไมเกิน 90 วัน
นับแตวันที่
ขาราชการผูนั้นขอลาออก
(1) ใหไดมา
25. ขอใดตอไปนี้ไมใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่สําคัญของการบริหารงานบุคคล
(2) พัฒนา
(3) บํารุงรักษา
(4) ความเปนกลางทางการเมือง
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 4 หนา 16 – 17 การบริหารงานบุคคลมีเปาหมายหรือวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1. ใหไดมา
2. พัฒนา 3. ไดใชประโยชน 4. บํารุงรักษา
26. วิธีที่ใชสําหรับการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่กําหนดในระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบันอาจกระทําไดโดยวิธีใด (1) คัดเลือก
(2) สอบแขงขัน
(3) สอบคัดเลือก
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2 (5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 219 – 220 ปจจุบันการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการสามารถทําได 2 วิธี คือ
1. การสอบแขงขัน 2. การคัดเลือก สวนการสอบคัดเลือกนั้นจะใชในกรณีที่มีการ
เลื่อนตําแหนงเทานั้น
27. ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด
(1) เปนขาราชการพลเรือนสามัญ
(2) เปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (3) มีระดับตําแหนงเทากับรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 56 ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด เปนตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 9
ซึ่งเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงเทียบไดกับตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รองอธิบดี
และผูชวยปลัดกระทรวง
28. หลักเกณฑของการสอบแขงขันตามระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบัน คือ
(1) ก.พ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน
(2) ผูที่เปนขาราชการอยูแลวก็มีสิทธิสมัครสอบ
(3) เปนการสอบตําแหนงขาราชการพลเรือนระดับ 1 เทานั้น
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 220 – 221 ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบันไดกําหนดให ก.พ. เปนผูดําเนินการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง ซึ่งในการนี้ ก.พ. อาจจะ
มอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดเปนผูดาํ เนินการสอบแทนก็ได โดยจะรับสมัครสอบจาก
บุคคลทั่วไปไมจํากัดเฉพาะขาราชการเทานั้น
29. ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญปจจุบันมีกี่ระดับ
(1) 2 ระดับ
(2) 3 ระดับ
(3) 6 ระดับ
(4) 9 ระดับ
(5) 11 ระดับ
ตอบ 5 หนา 89 ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี 11 ระดับ โดยตําแหนงระดับ 1 เปนระดับ
ต่ําสุด เรียงขึ้นไปเปนลําดับตามความยากและคุณภาพของงาน จนถึงตําแหนงระดับ 11
ซึ่งเปนระดับสูงสุด
30. ใครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 9
(1) รัฐมนตรีเจาสังกัด
(2) อธิบดีโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง

(3) ปลัดกระทรวง
(4) นายกรัฐมนตรี
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 13. ประกอบ
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31. ขอใดไมใชโทษผิดวินัยตามระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบัน
(1) ตัดเงินเดือน
(2) ลดขั้นเงินเดือน
(3) ลดระดับตําแหนง (4) ภาคทัณฑ
(5) ปลดออก
ตอบ 3 หนา 264 โทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนมี 5 สถาน โดยเรียงจากโทษเบาสุดถึงโทษ
หนักสุด ไดดังนี้ 1. ภาคทัณฑ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก
5. ไลออก สวนโทษ “ใหออก” นั้น ในปจจุบันไดถูกยกเลิกไปแลว
32. ขอใดมีความสัมพันธกับงานสารบรรณมากที่สุด
(1) งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(2) งานธุรการ การเงิน และบัญชี
(3) งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 3 หนา 400 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา
การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
33. หนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณมีกี่ชนิด
(1) 2 ชนิด
(2) 3 ชนิด
(3) 4 ชนิด
(4) 5 ชนิด
(5) 6 ชนิด
ตอบ 2 หนา 416, 422 หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด คือ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ สวนหนังสือ
ประชาสัมพันธมี 3 ชนิดเชนกัน ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว
34. การกําหนดตําแหนงผูบริหารระดับสูงในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกรมสวนใหญกําหนดตําแหนง
เปนระดับใด
(1) ระดับ 9
(2) ระดับ 10
(3) ระดับ 11
(4) ระดับ 8 (5) ระดับ
7
ตอบ 2 หนา 86 ตําแหนงระดับ 10 ไดแก ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนา
สวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด หรือในฐานะรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
หรือทบวง หรือรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง แต
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เปนตน
35. หลักที่ใชในการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ
(1) ปจจุบันใชระบบจําแนกตําแหนง (2) ก.พ. เปนผูกําหนดตําแหนง (3) ไมเคยใชระบบชั้นยศเลย
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 5 หนา 17, 78 ในการบริหารงานบุคคลอาจจําแนกวิธีการบริหารไดเปน 2 ระบบ คือ
ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ สวนในการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือน มีวิธีการกําหนด
2 ระบบ คือ ระบบชั้นยศ และระบบจําแนกตําแหนง
36. คณะกรรมการขาราชการพลเรือนที่เปนกรรมการโดยตําแหนงมีจํานวนกี่คน
(2) 3 คน
(3) 4 คน
(4) 5 คน
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 4. ประกอบ

(1) 2 คน
(5) 6 คน

37. การเลื่อนระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญเปนระดับ 8 ใหเลื่อนไดโดยวิธีใด
(1) สอบแขงขัน
(2) คัดเลือก
(3) สอบคัดเลือก
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไปนั้น
ใหใชวิธีการ “คัดเลือก” โดยจะพิจารณาจากความรูความสามารถ ความประพฤติ และ
คุณลักษณะอยางอื่นที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้งเปนสําคัญ
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38. ปจจุบันผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ในประเทศ ก.พ. พิจารณาคุณวุฒิวาอาจบรรจุ
เขารับราชการในตําแหนงระดับใด
(1) ระดับ 3
(2) ระดับ 4
(3) ระดับ 5
(4) ระดับ 6
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 1 (ความรูทั่วไป) ผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป นั้น ก.พ. กําหนดใหรับ
ราชการในตําแหนงระดับ 3 สวนผูที่สาํ เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป เชน
หลักสูตรแพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร ฯลฯ ก.พ. จะพิจารณาบรรจุเขารับราชการ
ในตําแหนงระดับ 4
39. การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญกรณีใดตอไปนี้ตองขออนุมัติ ก.พ. กอน
(1) กรณีที่มีเหตุพิเศษ
(2) กรณีบรรจุสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
(3) กรณีบรรจุผูชํานาญการ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 3 หนา 96 หนวยงานใดที่ตองการจะบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
และผูชํานาญการนั้น จะตองดําเนินการขออนุมัติจาก ก.พ. กอน ซึ่งถา ก.พ. อนุมัติ และได
กําหนดระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงินเดือนที่จะไดรับแลว ก็ใหผูมีอาํ นาจตามมาตรา 52
บรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
40. ขอใดเปนลักษณะของขาราชการการเมือง
(1) ตองสังกัดพรรคการเมือง
(2) มีวาระในการดํารงตําแหนง
(3) เนนเรื่องจําแนกตําแหนง
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 391 ลักษณะของขาราชการการเมือง ไดแก 1. เปนขาราชการการเมืองฝายบริหาร
2. เงินเดือนกําหนดตามตําแหนงและไมมีขั้นวิ่ง 3. การเขาดํารงตําแหนงเปนไปตามเหตุผล
ทางการเมือง 4. มีวาระในการดํารงตําแหนง
41. เกี่ยวกับหลักเกณฑบางประการของการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ
(1) ในรอบปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกลงโทษทางวินัยเวนแตโทษภาคทัณฑ
(2) ในรอบปที่แลวมาตองไมขาดราชการ เวนแตเพราะเหตุสุดวิสัย
(3) ในรอบปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 174 – 175 สําหรับขาราชการที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ (1 ขั้น)
นั้น ในรอบปที่แลวมา (1 ก.ค. – 30 มิ.ย. ปถัดไป) จะตองไมถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวา โทษ
ภาคทัณฑ, ไมถูกพักราชการเกินกวา 4 เดือน, ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร, ไดรับ
การบรรจุเขารับราชการมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน ฯลฯ
42. ขอใดเปนลักษณะของขาราชการประจํา
(2) มีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2

(1) มีวาระในการดํารงตําแหนง
(3) เนนเรื่องความชอบธรรม
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3

ตอบ 2 หนา 17 – 18 ขาราชการพลเรือนจัดวาเปนขาราชการประจํา (ไมมีวาระในการดํารงตําแหนง)
ที่ยึดหลักความมั่นคงและเนนเรื่องความรูความสามารถของขาราชการ ซึ่งในเรื่องของหลักความ
มั่นคงก็ดูไดจากการกําหนดใหมีการอุทธรณหรือรองทุกขได สวนในดานความรูความสามารถ
ก็ดูไดจากการนําระบบการสอบแขงขันมาใช เปนตน

