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ประวัตคิวามเปนมา กรมปาไม 
 

ปจจุบันกรมปาไมมีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากร ปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางขวางถึง 77 ลานไร หากคิดเปนตัวเงินก็จะมีมูลคา ถึง 11.6 ลานลานบาท 
(ไรละ 150,000 บาท) ทั้งนี้ยังมิไดคํานึงถึงประโยชนทางออมที่ปาไมชวยอนุรักษดินและ
น้ําและ ปองกันการผันแปรของลมฟาอากาศไปในทางท่ีเลวรายจึงนับวาเปนกรมที่มี
ความสําคัญย่ิงกรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเปนกรมที่
เกาแกซึ่งมีอายุครบ 115 ป ในวัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผานมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได ทรงสถาปนากรมปาไมข้ึนเมื่อวันที่ 18 
กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) โดยใหอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้น รัฐบาลได 
อาศัยยืมตัวเจาหนาที่ปาไมอังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาชวยบริหารราชการปาไมใน
ฐานะเจากรมระหวางป พ.ศ.2439 ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. Slade, Mr. 
Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตอมา ในป พ.ศ.2466 เมื่อ Mr.W .F. Lloyd ไดกราบ
ถวายบังคมลาออกจาก ราชการแลว รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา พระยาดรุพันธพิทักษ 
(นายสนิท พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการ ปาไมจาก Royal Engineering College 
เมือง Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ไดกลับมารับราชการกรมปาไม เมื่อป พ. ศ.
2446 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให 
ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไมจางชาวตางประเทศ
เปนเจากรมนับตั้งแต บัดนั้นเปนตนมา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ ในสมัยตาง ๆ 
กรมปาไมไดยายสังกัดถึง 5 ครั้ง กอนที่จะมาเปนสวนราชการอยูในกระทรวง เกษตร 
กลาวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ไดมีประบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหโอน
กรมปาไมจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกระทรวง    เกษตราธิการ กรมปาไมไดสังกัดอยู
กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ป จึงไดโอนกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีก
ครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และชั่วระยะเวลาเพียง 1 ป ก็ได โอนสังกัดไป
ข้ึนอยูกับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และตอมา เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ.2477 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมปาไมข้ึนอยู ในสังกัดทบวงเกษ
ตราธิการของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อไดมีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเปน
กระทรวงเกษตราธิการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมปาไมจึงไดมา สังกัดอยูใน 
กระทรวงเกษตราธิการและตอมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลไดประกาศใชพระ ราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและบัญญัติใหมีกระทรวง เกษตรขึ้นแทนกระทรวงเกษตราธิ  
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วันสําคัญทางปาไม 
วันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ  วันที่ 14 มกราคม ของทกุป 
วันตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 24 มิถนุายน ของทุกป 
วันคลายวนัสถาปนากรมปาไม    วันที่ 18 กันยายน ของทุกป 
วันรักตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 21 ตุลาคม ของทกุป 
 

นโยบายปาไมแหงชาติ 
เพื่อใหการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไม สามารถกระทํา โดยตอเนื่องในระยะ

ยาวและประสานสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกําหนด 
นโยบายการ ปาไมแหงชาติไวใหเปนการแนนอน เพื่อใหสวนราชการและภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวของไดมีความ เขาใจรวมกันและถือเปนแนวทางปฏิบัติ อัน จะทําใหการพัฒนา ปา
ไมเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดัง นี้ 

1. ใหมีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปาไม ในระยะ
ยาวอันจะทําใหประเทศไดรับประโยชนอยางคุมคาทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ 
ส่ิงแวดลอมมากที่สุดโดยเนนใหมีการประสานกันระหวางทรัพยากรปา ไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

2. สงเสริมบทบาท และหนาที่ของสวนราชการตางๆ และภาคเอกชนใหมี สวน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมกัน 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปาไมของชาติใหสอดคลองกับปริมาณคุณภาพ
และสภาพทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไป 

4. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยใน อัตรารอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศเพื่อประโยชน 2 ประการ ดังนี้ 

4.1 ปาเพื่อการอนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุ
สัตวที่หายากและปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน ตลอด
ทั้ง เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตรารอยละ 25 
ของพื้นที่ประเทศ 

4.2 ปาเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและ ของปาเพื่อประโยชนในทาง
เศรษฐกิจในอัตรารอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ 

5. รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒนาพื้นที่ปาไมไปสูเปาหมายที่กําหนดไว และจะ
จัดการพัฒนาใหอํานวยประโยชนทั้งในทางตรงและทางออมโดยสม่ําเสมอตลอดไป 
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6. ใหเพิ่มการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต
ทางการเกษตรเพื่อลดการทําลาย พื้นที่ปาไม 

7. เพื่อกอใหเกิดการประสาน การใชประโยชนรวมกันระหวางปาไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่นๆ เชน ที่ดิน แหลงน้ํา และทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพื่อ
กอใหเกิดการประสานความรวมมือ ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานของรัฐกับ
ภาคเอกชนและประชาชนในทองถิ่น รัฐจะจัดให มีแผนพัฒนาปาไมไวเปนสวนหนึ่งของ
แผน พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมดวย การจัดการปาไมทั้งในระบบวนวัฒนแบบ
เลือกตัด และระบบวนวัฒนแบบตัดหมดตามหลักวิชาการ โดย เฉพาะในระบบตัดหมดนี้ 
เมื่อตัดแลวใหปลูก ทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที 

9.เพื่อประโยชนในการอนุรักษและการปองกันภัยอันเกิดจากส่ิงแวดลอมรัฐจะตอง
เรงรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและกําหนดพื้นที่ปาไมใหแนนอนเพื่อกําหนดเขตการใช 
ประโยชนที่ดิน สําหรับเปนพื้นที่ที่ อยูอาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมใน
แตละจังหวัดท่ีแนนอนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม 

10. การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายปาไมระดับ ชาติใหกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยปาไม 

11. เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชนมีความรูสึก รักและหวงแหน รูจักใช
ทรัพยากรปาไมอยางประหยัด รัฐจะตองใหความรู ทัศนคติความสํานึก ความรูสึก และ
ทักษะ แก ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะได รับจากทรัพยากรปาไมและผลเสียจาก
การตัดไม ทําลายปาการใชสอยไมอยางฟุมเฟอย จัดใหมี การเผยแพรความรูและความ
เขาใจ แกประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรปาไมที่มีตอสวนรวม 

12. ใหมีการพัฒนาดานปาไม โดย สงเสริมการปลูกปาภาคเอกชนและภาครัฐบาล
เพื่อ ใชภายในประเทศเพื่อประโยชนในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนใหมีการสงออก
ไป จําหนายตางประเทศ สง เสริมการปลูกปาชุมชน สงเสริมการปลูกปาในท่ีดินของรัฐ 
และการปลูกปาตามหัวไรปลาย นา หรือการปลูกปารายยอยเพื่อประโยชนใชสอย ใน 
ครัวเรือน 

13. สนับสนุนใหมีโรง งานอุตสาหกรรมแบบตอเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษ เพื่อ 
นําทุกสวนของไมมาใชประโยชนและสงเสริมใหมีการใชวัสดุอื่นทดแทนไม 

14. ใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่ออํานวยผล ใหการรักษาและเพิ่ม
ทรัพยากรปาไมและการตัดฟนไมมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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15. การดําเนินการวิจัยดานปาไม ใหกรมปาไมขอความ รวมมือจากมหาวิทยาลัย 
และสถาบันการศึกษาระดับสูงตางๆแทนการตั้งสถาบันวิจัยปาไมระดับชาติ 

16. เพื่อลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง จึงใหมี การใชไมเพื่อพลังงาน โดยใหมีการ
ปลูกปา เพื่อเปนแหลงพลังงาน 

17. กําหนดพื้นที่ที่มี ความลาดชันโดยเฉล่ีย 35 เปอรเซนตข้ึนไปไวเปนพื้นที่ปา
ไมโดยไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดหรือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

18. กําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แนนอนชัดเจนเกี่ยว กับการแกปญหาการ
ทําลายปาในรูปแบบตางๆ เชน การทําไรเล่ือนลอยภัยจากไฟปา การ ทําลายปาจากชน
กลุม นอย การรุกลํ้าพื้นที่ปาจากเชิง เขา โดยใหมีการกําหนดมาตราการและข้ันตอน ที่
แนนอนชัดเจนเกี่ยวกับการปราบปรามและการ ลงโทษผูกระทําผิด รวมทั้งการจัดตั้งศูนย 
รวมการปราบปรามในแตละภาคและใหมีมาตราการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐ ผูมีอิทธิพล 
และผูกระทําผิดไวเปนหลักในการปฏิบัติงาน ของหนวยราชการและภาคเอกชน 

19. กําหนดให มีส่ิงจูงใจในการสงเสริมการปลูกปา ภาคเอกชน 
20. กําหนดใหมีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย และการตั้งถิ่นฐานในทองถิ่น ให

สอดคลองกับการใชทรัพยากรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 
วิสัยทัศน กรมปาไม 

“ บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหสมประโยชนอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวม” 
 

พันธกิจ 
1. ปองกันรักษาปา 
2. จัดการที่ดินปาไม 
3. ฟนฟูทรัพยากรปาไม 
4. สงเสริมการปลูกปาในเชิงเศรษฐกิจ 
5. สงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบปาชุมชน ปาใน

เมือง วนเกษตรและอื่นๆ 
6. พัฒนาการอนุญาตและบริการ 
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากร

ปาไม รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและการรับรอง 
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 
ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 
             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดท่ีประกอบดวยพนัธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบ
เขียวตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 
 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 
             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้าํฝนมาก แบง
ออกเปน : 
               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 
             ปาดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคม
ยอยของสังคมปาชนิดนี ้ปาดงดิบชืน้ข้ึนอยูในที่ราบรือบนภเูขาที่ระดับความสูงไมเกนิ 
600 เมตรจากระดับน้ําทะเล ในภาคใตพบไดตัง้แตตอนลางของจังหวัดประจวบคีรขัีนธ
ลงไปจนถึงชายเขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจงัหวัดตราด จนัทบุรี ระยอง และ
บางสวนของจังหวัดชลบุรี (อุทิศ, 2541) 
 
                1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) 
             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชยัจาก
จังหวัด ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรไีป
จนถึงจังหวดัเชียงราย สวนซีกตะวนัออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมา
มาถึงทิวเขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรกัลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญา
เย็น ทิวเขาเพชรบรูณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร 
และทางเหนือของจังหวดัหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกับประเทศลาว ปา
ชนิดนี้พบตัง้แตระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 
เมตร (อุทิศ, 2541) 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
 
5. การทําไมใดไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
 ก. การทําไมฟน    ข. การทําไมเผาถาน 
 ค. ถูกท้ัง ขอ ก.และขอ ข.   ง.  ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข. 
การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 

 
6. การชําระคาภาคหลวงตองชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาใด นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จส้ินภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 
 
7. ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และ
พนจากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวเกินกวากี่ป เคล่ือนยายออกนอกเขต
จังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ก. หนึ่งป      ข. สองป  
 ค. สามป     ง. หาป 

ตอบ  ง. หาป 
ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเคร่ืองใช 

และพนจากสภาพเปนส่ิงปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวาหาป เคล่ือนยายออกนอกเขต
จังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
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8. ผูใดนําไมหรือของปาเคล่ือนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจํา
ดานปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่
นํามานั้น ภายในกําหนดกี่วันนับแตวันที่เขาเขตดาน  
 ก. หนึ่งวัน     ข. สองวัน 
 ค. สามวัน     ง. หาวัน 

ตอบ ง. หาวัน 
ผูใดนําไมหรือของปาเคล่ือนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่

ประจําดานปาไมนั้นโดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนังสือกํากับไมแปร
รูปที่นํามานั้น แลวแตกรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่เขาเขตดาน เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปา
นั้นไปได 
 
9.ทุกปในเดือนใด เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาท่ี 
ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนด  
 ก. เดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม 
 ข. เดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม 
 ค. เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 
 ง. เดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน 

ตอบ  ข. เดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม 
ทุกปในเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความ

ครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียก
เอาภายในเวลากําหนด แตมิใหกําหนดนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ 
 
10.ทุกปในเดือนที่กําหนด เมื่อมีไมไหลลอยมาตกอยูในความครอบครองของพนักงาน
เจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศโฆษณาใหเจาของเรียกเอาภายในเวลากําหนด 
แตมิใหกําหนดนอยกวากี่วัน นับแตวันประกาศ 
 ก. เจ็ดวัน      ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน  
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พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคืนไมไหลลอยใหแกผูที่อางสิทธิในไมนั้น เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่พอใจในหลักฐานที่ผูนั้นนํามาแสดง ถาพนักงานเจาหนาที่ส่ังเปนอยาง
อื่นและผูอางสิทธิไมพอใจในคําส่ัง ผูนั้นตองไปรองตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน 
นับแตวันทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ถาไมรองภายในกําหนดผูนั้นหมดสิทธิวา
กลาวตอไป 
 
11. รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูปไมโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และประกาศนั้นมีพนบังคับใชหลังประกาศเมื่อใด 

ก. เมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันประกาศ  
ข. เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ  
ค. เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ  
ง. เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ  
ตอบ ง. เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ  
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดทองที่ใดใหเปนเขตควบคุมการแปรรูปไมโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศ  
 
12.ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้งโรง
คาไมแปรรูป มีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอื่น
เปนจํานวนเกินกวาเทาใดไวในครอบครอง 

ก.  0.20 ลูกบาศกเมตร   ข.  0.30 ลูกบาศกเมตร 
ค.  0.40 ลูกบาศกเมตร   ง.  0.50 ลูกบาศกเมตร 
ตอบ ง.  0.50 ลูกบาศกเมตร 
ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้ง

โรงคาไมแปรรูป มีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิด
อื่นเปนจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกเมตรไวในครอบครอง เวนแตไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 
 
 
 



12 
 

แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 
3.  ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม  อาจไดรับอนุญาตใหทํา
การบํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลา
และตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต หากอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับ
อนุมัติจากผูใด 
 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี 
ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม ใหอธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทําการบํารุงปาหรือปลูก
สรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่
กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

 
4. เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มี
กําหนดไมเกินกี่วันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวนั 

ค. สามสิบวัน      ง. หกสิบวัน 
ตอบ ง. หกสิบวัน 
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของ

ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือ
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการ
เสียหายอยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาต
หรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 
5. คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผูใดมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําส่ังหรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัต ิสวนปา  
 
7. การส่ังรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาให
เปนไปตามระเบียบที่ผูใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมปาไม 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. อธิบดีกรมปาไม 
การส่ังรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา

ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

8. ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผูย่ืนคําขอมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในระยะเวลาใดนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผูย่ืนคําขอมี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังดังกลาว คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด  
 
9.  ในกรณีท่ีผูทําสวนปาตาย ผูรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินจะตองแจง
การขอรับโอนทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน ภายในระยะเวลากี่วัน 

ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
ค. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน    ง. หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ตอบ ง. หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ในกรณีที่ผูทําสวนปาตายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ทําสวน

ปาใหแกบุคคลอื่น หรือผูทําสวนปาซึ่งมีสิทธิตามสัญญาเชาหรือเชาซื้อในท่ีดินที่ทําสวน
ปาถูกเลิกสัญญาเชาหรือเชาซื้อ หากทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูทําสวนปา ผูรับโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มี
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การเลิกสัญญาเชา หรือเชาซื้อ แลวแตกรณี ประสงคจะทําสวนปาในท่ีดินดังกลาวตอไป 
ใหแจงการขอรับโอนทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่ผูทําสวนปาตาย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีการเลิกสัญญา
เชาหรือเชาซื้อ แลวแตกรณี หากไมแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปานั้นส้ินสุดลง  
 
10.  ผูทําสวนปาผูใดไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไวที่สวนปา หรือไมเก็บรักษา
หนังสือรับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไม หรือเอกสารสําคัญตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด หรือไมแจงการบุบสลายในสาระสําคัญ หรือการสูญหายของ
ตรา ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ตอบ ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 
ผูทําสวนปาผูใดไมเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจงไวที่สวนปา หรือไมเก็บรักษา

หนังสือรับรองการแจง บัญชีแสดงรายการไม หรือเอกสารสําคัญตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด หรือไมแจงการบุบสลายในสาระสําคัญ หรือการสูญหายของ
ตรา หรือไมนําตราที่บุบสลายไปทําลาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
11. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสวนปาคือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ข. อธิบดีกรมปาไม 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสวนปานี้ 



15 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวน
ของลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใช
กําลังคนภาครัฐและใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรี
จึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบญัญัตริะเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงวางระเบยีบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547” 

ขอ 2  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวน
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิ่น  

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่น
ของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงาน
ราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญา
จางโดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐใน
การปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี ้
ขอ 4 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือ
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ละเวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแต
เรื่องใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเปน
กรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุม
งานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่อง
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบตัิก็ได 

ขอ 5  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตาม
ระเบียบนี ้

หมวด 1 
พนักงานราชการ 

ขอ 6  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้ 
(1) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานใน

ลักษณะเปนงานประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหาร
ทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(2) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลใน
ลักษณะดังกลาว 

ขอ 7  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนง
โดยจําแนกเปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้ 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ 
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงาน

ยอยเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
9.ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจาก
ส่ิงใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนกเปน
กลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ขอ 7) 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   

 
10.ตําแหนงของพนักงานราชการมกีี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 
11.ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุมงานบริการ    ข. กลุมงานเทคนิค 
 ค. กลุมงานบริหาร    ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุมงานบริหาร 

คําอธิบายดังขอขางตน 
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12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของ
ใคร 
 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ  (ระเบียบฯ ขอ 7) 
 
13.กรอบอตัรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณ
เชิงกลยุทธ  ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่
คณะกรรมการกําหนด (ระเบียบฯ ขอ 9) 
 
14.ในการจัดทํากรอบอตัรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัติราชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
15.การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละกีป่ 
 ก. ไมเกินคราวละ 1 ป    

ข. ไมเกินคราวละ 2 ป 
 ค. ไมเกินคราวละ 3 ป    

ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
10.ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของ กพ. 
 ก. ใหความเห็นชอบ กรอบอําตรากาํลังของสวนราชการ 
 ข. ออกกฎ ก.พ. 
 ค. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 ง. พิจารณาการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวง 
 ตอบ ง. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายใน
กระทรวง 

การพิจารณาการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวงเปน
อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง (พรบ.ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551มาตรา 
16) 
 
11.อ.ก.พ. กระทรวง มีบคุคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน ปลัดกระทรวง 
เปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่ง
คน เปนอนกุรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 15) 
 
12.อ.ก.พ. กรม มบีุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ง. อธิบดี 
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อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีทีอ่ธิบดีมอบหมายหนึ่ง
คน เปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 17) 
 
13.อ.ก.พ. จังหวัด มีบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 

อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการ
จังหวัด ที่ผูวาราชการจงัหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่ง
ประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 19) 
 
14."ก.พ.ค." มีชือ่เต็มวาอะไร 
 ก. กรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ค. คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ง. กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ตอบ ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรยีกโดยยอวา “ก.พ.ค.”  

(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 
 

15.ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับ ก.พ.ค. 
 ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 
 ข. กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา 
 ค. เลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 ง. กรรมการ ก.พ.ค. ตองมีอายุไมต่ํากวา 45 ป 
 ตอบ ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 

“ก.พ.ค.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งตามมาตรา 26  กรรมการ ก.พ.ค. ตองทาํงานเต็มเวลา  ใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
เลขานุการของ ก.พ.ค. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 
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16.คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ พ.พ.ค. ประกอบดวยบุคคลใดเปนประธาน 
 ก. อัยการพเิศษ    ข. ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
 ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด  ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยประธาน ศาลปกครอง
สูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน 
กรรมการ ก.พ. ผูทรงคณุวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
กรรมการ และเลขานุการ  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 26) 
 
 
17.กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่ออายุครบก่ีป 
 ก. 55 ปบรบิูรณ    ข. 60 ปบรบิูรณ 
 ค. 65 ปบรบิูรณ    ง. 70 ปบริบรูณ 
 ตอบ ง. 70 ปบริบูรณ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 30) 

 
18.การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยให
ขาราชการปฏิบัติราชการอยางไร 
 ก. มีประสิทธิภาพ และคุมคา    
 ข. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ง. มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
 ตอบ ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดระเบยีบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ  



22 
 

การกําหนดคาตอบแทน 
  การกําหนดคาตอบแทน (Compensation) 
 ศ. เพ็ญศรี กลาววา “คาตอบแทน หมายถึง รางวัลทางรูปธรรม ไดแก เงินเดือน 
คาจาง และผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ และรวมถึงรางวัลทางนามธรรม ไดแก การยอมรับ
นับถือ โอกาสกาวหนา เปนตน” 
 รศ. ธงชัย กลาววา “การบริหารคาจางและเงินเดือน หมายถึง การวางแผน การ
จัดระบบงาน และการควบคุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจายผลตอบแทน ทั้งที่เปน
ประโยชนทางตรงและทางออม ใหกับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อแลกกับผลงานหรือบริการท่ี
พนักงานไดกระทําให 
 การกําหนดคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานในองคการ นับวาเปนส่ิงสําคัญในอันที่จะ
สงผลตอการจูงใจและการบํารุงขวัญใหเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงาน คาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานหมายความรวมถึง คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ ใน
รูปสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
  - คาตอบแทน (Compensation)/Remuneration 
  - เงินเดือน (Salary) 
  - คาจาง (Wage) เปนสวนหนึ่งของการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย 
 การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย ไดแก 
  - การบริหารคาตอบแทน 
  - ผลประโยชนเกื้อกูล 
  - วินัย 
  - ความปลอดภัย 
  - แรงงานสัมพันธ เปนตน 
 คาตอบแทน แบงออกไดดังนี้ 
  1. คาตอบแทนหลัก (Basic Compensation) ไดแก คาจางและเงินเดือน 
  2. คาตอบแทนเสริม (Supplementary Compensation) ไดแก 
ผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร ฯลฯ 
  3. คาจางจูงใจ (Wage Incentive) เชน การเล่ือนขั้นเงินเดือน โบนัส 
บําเหน็จ บํานาญ เปนตน 
 วัตถุประสงคในการจายคาตอบแทนหลัก มีดังนี้ 
  1. คาตอบแทนหลักตองการใหเปนรายไดหลักของผูปฏิบัติงาน 
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  2. การจายคาตอบแทนหลักเปนไปตามการประเมินคางานหรือจายตามคา
ของงาน 
 วัตถุประสงคของคาตอบแทนเสริม มีดังนี้ 
  1. ชักจูงใหพนักงานทํางานดีข้ึน 
  2. ทําใหเรามีความผูกพันอยูกับองคการ 
  3. ใหในฐานะสมาชิกขององคการ 
 
 วัตถุประสงคของคาตอบแทนจูงใจ มีดังนี้ 
  1. ใหตามผลงาน (Pay for Performance) 
  2. ขอผูกพันหรือวาระผูกพันของคาตอบแทนแตละประเภทตางกัน กลาวคือ 
คาตอบแทนหลักของภาคเอกชน ซึ่งไดแก เงินเดือนและคาจางเปนไปตามสัญญาจาง แต
สําหรับภาครัฐบาลนั้นคาจางและเงินเดือนเปนไปตามกฎหมาย 
   สําหรับคาตอบแทนเสริมและคาตอบแทนจูงใจ เปนเพียงขอตกลงหรือ
นโยบายขององคการ ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได 
  3. ทําใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารคาตอบแทน และแตละฝายสามารถ
ตอรองไดมากข้ึน 
    วัตถุประสงคในการจายคาตอบแทน 
  1. เพื่อดึงดูดจูงใจและรักษาคนดีไวในองคการ 
  2. เพื่อกระตุนใหคนงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. เพื่อควบคุมคาใชจาย 
  4. เพื่อเปนเครื่องมือในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  5. เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง 
 ความสําคัญของคาตอบแทน 
  1. เปนแหลงรายไดของพนักงาน เปนเครื่องมือในการสรางอนาคต และเปน
ส่ิงจูงใจใหปฏิบัติงานดีข้ึน 
  2. ตอองคการ เปนเครื่องชวยในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหบรรลุผล 
และยังเปนปจจัยในการผลิตที่มีผลกระทบตอราคา กําไร และความกาวหนาของกิจการ 
  3. ตอสังคมและประเทศชาติ ทางดานเศรษฐกิจเปนเคร่ืองวัดอํานาจซื้อของ
ประชาชน 
 หลักการที่สําคัญในการกําหนดคาตอบแทน 
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  1. หลักความเพียงพอ คือ คาตอบแทนของผูทํางาน 1 คน จะตองเพียงพอ
เล้ียงคนในครอบครัวได 2 – 3 คน 
  2. หลักความเปนธรรม มี 2 ประการ คือ 

- ความเปนธรรมภายใน คือ ภายในองคการเดียวกัน งานที่มีลักษณะ
เหมือนกันตองไดคาตอบแทนเทากัน 

- ความเปนธรรมภายนอก คือ ตางองคการถามีงานเหมือนกันควรจะ
ไดรับคาตอบแทนเทาๆ กัน  
  3. หลักความสมดุล คือ ความสมดุลระหวางคาตอบแทนประเภทตางๆ 
  4. หลักความม่ันคง คือ การใหหลักประกันในหนาที่การงาน ในชีวิต และ
ทรัพยสิน 
  5. หลักการจูงใจ คือ ใหคาตอบแทนมากก็จูงใจมาก 
  6. หลักการควบคุม คือ ใหคาตอบแทนแลวสามารถควบคุมงบประมาณ
รายจายขององคการได 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดคาตอบแทน 

1. อัตราคาจางทั่วไปในสังคมหรือในประเทศ 
2. ดูที่ความสามารถที่จะจายได 
3. ดูที่คาครองชีพ 
4. ดูที่ประสิทธิภาพหรือผลงานขององคการนั้นๆ 
5. ดูที่อํานาจการตอรอง 
6. ดูที่ความตองการงาน กลาวคือ งานคุณภาพสูงคาแรงก็แพง งาน

คุณภาพต่ําคาแรงก็ถูก 
7. กฎหมายแรงงานขั้นต่ํา 

 นโยบายคาตอบแทน 
  1. ระดับคาจาง (Pay Level) มี 3 ระดับ คือ สูง ต่ํา และราคาตลาด 
  2. โครงสรางคาจาง มีกี่ระดับ มีข้ันเงินเดือนเทาไร 
  3. ระบบคาจาง มี 3 ระบบ คือ 
   - จายแบบรายบุคคล 
   - จายแบบจูงใจ 
   - จายแบบรายชิ้น 
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แนวขอสอบ  
 
73.ปญหาการทํางานตํ่ากวาระดับการศึกษา (Underemployment) 
 ก. การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม 
 ข. การพัฒนาท่ีเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ค. การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 ง. การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน 
ตอบ ง. การพัฒนาที่เนนการสรางงาน 
 การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน  มีแนวคิดหลักท่ีสําคัญดังน้ี 
 1.  การโยกยายแรงงานสวนเกินจากภาคเกษตรกรรมมาทํางานในภาคอุตสาหกรรมอาจ
กอใหเกิดการวางงานขึ้นได   
 2.  จํานวนแรงงานในชนบทที่เขามาทํางานในเมืองมีจํานวนมากกวาจํานวนงานที่มีอยูใน
เมือง  จึงทําใหเกิดแรงงานสวนเกินในเมือง   
 3.  ปญหาการวางงานโดยเปดเผยไมใชปญหาท่ีรุนแรง  แตปญหาท่ีนาเปนหวงก็คือ  
การทํางานตํ่ากวาระดับการศึกษา 
 
74.เศรษฐกิจระดับเมืองกับเศรษฐกิจระดับชนบท 
 ก. การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม 
 ข. การพัฒนาท่ีเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ค. การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 ง. การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน 
ตอบ  ค. การพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจมีแนวคิดหลักท่ีสําคัญดังน้ี   
 1.  เนนเร่ืองการสะสมทุนเปนอยางมาก  โดยช้ีใหเห็นวายิ่งมีการออมและการสะสมทุน
มากข้ึนก็ยิ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน   
 2.  ตองคํานึงถึงปจจัยภายนอก  เชนทุนจากตางประเทศ  สต็อกเงินตราตางประเทศ  
ทักษะความชํานาญงานดานการจัดการตาง ๆ  ท่ีมาจากตางประเทศ  เปนตน   
 3.  ใหความสนใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  2  ระดับ  คือ  เศรษฐกิจระดับเมือง  และ
เศรษฐกิจระดับชนบท 
 
75.Redistribution with Growth มุงใหรัฐเขาไปแทรกแซง 
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 ก. การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม 
 ข. การพัฒนาท่ีเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ค. การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 ง. การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน 
ตอบ ก. การพัฒนาที่เนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม 
 การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม  
(Redistribution with Growth)  เปนแนวคิดท่ีมุงใหรัฐเขาไปแทรกแซงในกิจกรรมดานตาง ๆ  
ดังน้ี   
 1.  ใหความชวยเหลือภาคเกษตรและกิจการขนาดเล็ก  โดยเนนการผลิตท่ีใชแรงงาน
มากขน   
 2.  เขาเปนเจาของและถือครองทรัพยสินและปจจัยการผลิต   
 3.  จัดการปฏิรูปท่ีดิน  และปฏิรูปสถาบันท่ีใหบริการดานสินเช่ือและปจจัยการผลิตสําคัญ   
 4.  จัดการฝกอบรมประชากรยากจนใหเขาถึงบริการของรัฐมากข้ึน   
 5.  ใชมาตรการดานภาษีและการระดมทรัพยากรเชน  ใชอัตราการจัดเก็บภาษีแบบ
กาวหนา  (Progressive Tax)   
 6.  จัดหาสินคาอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภคใหกับประชากรยากจน   
 7.  สงเสริมความกาวหนาทางเทคนิควิชาการในภาคเศรษฐกิจลาหลังใหมีการใชแรงงาน
มากข้ึน  ฯลฯ 
 
76.การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ค. Societal Objectives  
 วัตถุประสงคดานสังคม  (Societal Objectives)  คือ  การที่องคการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือท่ีจะไดเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมมาก
ท่ีสุด  เชน  การจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย  การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ  การ
จัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน  เปนตน 
77.เนนการตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางยุติธรรม 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives  
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 วัตถุประสงคดานบุคคล  (Personal Objectives)  คือ การท่ีหนวยงานดานทรัพยากร
มนุษยจะตองมีหนาท่ีในการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการอยางยุติธรรม
มากท่ีสุด  ซ่ึงกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีวัตถุประสงคดานบุคคลน้ี  ไดแก  การ
ฝกอบรมและการพัฒนา  การประเมินคางาน  การบรรจุแตงต้ัง  การชดเชยการควบคุม  เปน
ตน 
 
78.การจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ ค. Societal Objectives  
 
79.เนนกิจกรรม การฝกอบรม และการพัฒนา 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives 
 
80.ใหความสนใจกับการพยากรณวาในอนาคตจะมีความสมดุล เกินดุล หรือขาดดุลของกําลัง
แรงงานมากนอยเพยีงใด 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
 ง. การวางแผนโดยการหากําลังคนที่ตองการ   
ตอบ ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
         การวางแผนกําลังคนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน(Labour Force 
Participation Rates)  เปนการวิเคราะหถึงกําลังแรงงานทั้งหมดในระยะใดระยะหน่ึงวามีมาก
นอยเพียงใด  แลวนําไปใชพยากรณกําลังแรงงานหรือกําลังคนในอนาคตวามีความสมดุล  
เกินดุล  หรือขาดดุลอยางไร 
 
81.ใชอัตราสวนการศึกษาตอ Enrolment Ratios มาศึกษาเพื่อการวางแผนใหเหมาะสม 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
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