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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมศุลกากร 

ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง 
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานท่ีทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
เรียกวา พระคลังสินคา มีสถานที่สําหรับการภาษี เรียกวา ขนอน เก็บภาษีจากระวาง
บรรทุกสินคาและจาก สินคาในสมัยกรุงธนบุรีบานเมืองอยูในยุคสงครามการคาขายระหวาง 
ประเทศไมปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร 

เมื่อเขาสูยุครัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีการประมูลผูกขาด
การเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บภาษีเรียกวา 
"โรงภาษี" ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศมากข้ึน มีการทํา
สนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเปน
เก็บ ภาษี สินคาขาเขา ที่เรียกวา "ภาษีรอยชักสาม" สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุใน
ทายสัญญา เปนชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่
ทําการศุลกากร  

ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากร
พิพัฒน เปนสํานักงานกลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาที่
จัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน 
คือการกอตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปล่ียน แปลง
ของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารท่ีทําการใหมใหเหมาะสม ข้ึน
แทนท่ีทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของท่ีนําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป
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พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลปองกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาหมายและเกิดความ เปนธรรมแกผูประกอบการที่สุจริต  

ในปจจุบันกรมศุลกากร ไดรับบทบาทและหนาที่จากเดิมที่เนนการจัดเก็บภาษีอากร
จากของที่นําเขามาในและสงออกไป นอกราชอาณาจักรมาเปนการมุงเนนที่จะพัฒนาสงเสริม
ดานการคาระหวางประเทศและการสงออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแขงขันกับตลาด
การคาของโลกได ควบคูกันนั้นกรมศุลกากร ไดพัฒนาระบบงานการจัดองคกรการ นําระบบ
คอมพิวเตอร มาใชในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของขาราชการใหมีความ
สอดคลองกับความเจริญ กาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงาน
ตางๆแลว กรมศุลกากรไดปรับปรุงขยายหนวยงานตางๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
กรมศุลกากรไดจัดสรางอาคารท่ีทําการอีกหนึ่งหลัง เปนอาคารสํานักงานสูง 16 ชั้น เรียกวา 
อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ทําพิธีเปดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539  

วิสัยทัศนกรมศุลกากร 

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อความสามารถในการแขงขัน และความปลอดภัยทางสังคม 

พันธกิจกรมศุลกากร 

1.  บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
2.  สนับสนนุความสามารถในการแขงขัน 
3.  ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรกรมศุลกากร 

1. มุงพัฒนาขีดสมรรถนะมาตรฐานโลก 
2.  มุงเนนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3.  มุงมั่นศุลกากรสะดวกและโปรงใส 
4.  มุงสูมิติใหมในการควบคุมทางศุลกากร 
5.  มุงมั่นจดัเก็บภาษีอากรและปกปองเศรษฐกิจ 
6.  มุงเปนหนาดานหลักปกปองสังคม 
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พิธีการนําเขาศุลกากร 

 ในการนําเขาสินคา ผูนําเขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการนําเขา  อาทิ กระทรวงพาณิชยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ฯลฯ ที่กําหนดไวใหครบถวน โดยมีคําแนะนําใน
การจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคา ดังนี้ 
 1.  ประเภทใบขนสินคาขาเขา  เปนแบบพิมพที่กรมศุลกากรกําหนดใหผูนําเขาตอง
ย่ืนตอกรมศุลกากรในการนําเขาสินคา ซึ่งจําแนกออกเปน 9 ประเภทตามลักษณะการนําเขา  

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต
และภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได
กําหนดใหใชใบขนสินคาประเภทอื่น 

(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินคาขาเขาพิเศษพรอมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่
กรมศุลกากรกําหนดสําหรับของที่นําเขาในลักษณะเฉพาะ เชน การนําเขาสัตวเล้ียงมีชีวิต 

(3) แบบ กศก. 103 คํารองขอผอนผันรับของ/สงของออกไปกอน ใชสําหรับการ
นําเขาหรือสงออกสินคากอนปฏิบัติพิธีการครบถวนตามที่กรมศุลกากรกําหนด 

(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคาสําหรับนําของเขาหรือสงของออกชั่วคราว 
ใชสําหรับการนําเขาหรือสงออกสินคาชั่วคราวประเภทตาง ๆ ตามท่ีระบุในอนุสัญญา 

(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคาสําหรับพื้นที่พัฒนารวม
ไทย- มาเลเซีย ใชสําหรับการนําเขาสินคาในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย 

(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคาถายลํา ใชสําหรับพิธีการสินคาถายลํา 

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินคาผานแดน ใชสําหรับพิธีการสินคาผานแดน 

(8) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับรถยนตและจักรยานยนตนําเขาหรือสงออก
ช่ัวคราว ใชสําหรับการนํารถยนตและจักรยานยนตเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว 
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แนวขอสอบ ความรูเก่ียวกับกรมศุลกากร 
 
1.กิจการภาษี  หรือการศุลกากรสมัยพอขุนรามคําแหง เรียกวา 
 ก. ระบบเจาภาษีนายอากร   ข. จกอบ 
 ค. ขนอน     ง. ภาษีรอยชักสาม 
 ตอบ ข. จกอบ 

กิจการภาษี  หรือกรมศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย จากหลักฐาน  
ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง  เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปน
ปจจัย ในการสรางความมั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย  
ไดมีประกาศยกเวนแกผูมาคาขายดังหลักฐานที่ปรากฎในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้
ดีในน้ํามีปลาในนามีขาว พอเมืองบอเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไป
ขาย ใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"  

 
2."ภาษีรอยชักสาม" เกิดข้ึนในยุคสมัยใด 
 ก. ยุคพอขุนรามคําแหง   ข. ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ค. ยุคสมัยกรุงธนบุรี    ง. ยุครัตนโกสินทร 
 ตอบ ง. ยุครัตนโกสินทร 

เม่ือเขาสูกรุงรัตนโกสินทร  ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาอยูหัวมีการประมูล
ผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บ
ภาษีเรียกวา "โรงภาษี"  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศ
มากข้ึน   มีการทําสนธิสัญญาเบาริ่ งที่ เกี่ยวกับศุลกากร  คือยกเลิกการเก็บ
คาธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเปนเก็บภาษีสินคาขาเขาที่เรียกวา “ภาษีรอยชัก
สาม” สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุในทายสัญญาเปนชนิดไป  มีการตั้งโรงภาษี 
เรียกวา  ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่ทําการศุลกากร 

 
3.ขอใดไมใชพันธกิจของกรมศุลกากร 
 ก. บรรจุมาตรฐานศุลกากรโลก 
 ข. จัดเก็บภาษีอากร 
 ค. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
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 ง. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 
 ตอบ ข. จัดเก็บภาษีอากร 
  พันธกิจกรมศุลกากร 
  1. บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
  2. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
  3. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 
 
4.ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation) คืออะไร 
 ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ข. ราคาของสินคาสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ค. ราคาของสินคานําเขาและสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ง. ราคาของสินคาภายในประเทศเพื่อใชเปนฐานในการประเมนิภาษีอากร 
 ตอบ ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

คําวา "ศุลกากร" หรือ "ราคา" แหงของอยางนั้น  ในกรณีของนําเขา หมายถึง 
ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร ปจจุบันประเทศไทยใช
ราคาศุลกากรเรียกวา "ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation)" ขององคการศุลกากร
โลก (World Trade Organization : WTO) ในการกําหนดราคาสินคาขาเขาสําหรับ
การคํานวณคาภาษีอากร  ปกติการกําหนดราคาศุลกากรจะอยูบนพื้นฐานของราคา
ซื้อขายของที่นําเขาซึ่งเปนราคาที่ผูซื้อจายหรือพึงจายจริงใหกับผูขายในตางประเทศ  
อยางไรก็ดี ราคาซื้อขายของท่ีนําเขานั้น  จะอยูภายใตเงื่อนไขบางประการ เชน การ
ซื้อขายผูซื้อกับผูขายตองไมมีความสัมพันธกัน หรือการซื้อขายนั้นตองไมมีเงื่อนไข
อยางอื่นอีก 

 
5.ความผิดทางศุลกากรท่ีมักพบเสมอๆ ในการนําเขาสงออกสามารถจําแนกไดกี่ประเภท 
 ก. 3 ประเภท     ข. 4 ประเภท 
 ค. 5 ประเภท     ง. 6 ประเภท 
 ตอบ ค. 5 ประเภท 

ความผิดทางศุลกากรท่ีมักพบไดเสมอๆ ในการนําเขาสงออก  สามารถจําแนก
ออกเปน 5 ประเภทใหญๆ  คือ 

  1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  
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สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช 2469 

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
พระปกเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา  

โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นวา วิธีจัด และ ปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น 
สมควรจะกําหนดลงไวใหเปนระเบียบสืบไป  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไว โดยบทมาตรา
ดังตอไปนี้  

หมวด 1  
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติศุลกากร พระ

พุทธศักราช 2469”และใหใชเปนกฎหมายเมื่อพนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว 3 
เดือน  

บทวิเคราะห 
มาตรา 2 เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก

ศุลกากร และในการแปลความแหงพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถอยคําตอไปนี้ ถา
ไมแยงกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร ใหมีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและส่ิง
ทั้งหลายดังกําหนดไวตอไปนี้ คือ 

คําวา “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คําวา “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากร หรือผูซึ่งอธิบดีกรม
ศุลกากรมอบหมาย 

คําวา “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน หมายความและกินความรวมไป
ถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแหงราชนาวี หรือนายอําเภอ 
หรือผูชวยนายอําเภอ ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพิเศษใหกระทําการแทนกรมศุลกากร 

คําวา “พนักงานเจาหนาที่” หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใดๆ 
ซึ่งไดตั้งแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาท่ีโดยเฉพาะในกิจการตาม
หนาที่ของตนโดยปรกติ 

คําวา “ทาตางประเทศ” “ภาคตางประเทศ” หรือ “เมืองตางประเทศ” 
หมายความวา ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม 
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คําวา “เรือกําปน” หรือ “เรือ” ใหรวมทั้งส่ิงใด ๆ ที่ไดทําข้ึนหรือใชในการ
นําสงคนหรือทรัพยสินโดยทางน้ํา 

คําวา “นายเรือ” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือควบคุม
เรือ 

คําวา “คาภาษี” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม หรือคาภาระ
ติดพันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 

คําวา “ศุลกากรไดตรวจมอบไปถูกตองแลว” หมายความและกินความรวม
วาไดปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย ไดทําใบขนสินคาถูกตองและไดเสียคาภาษีและคาภาระ
ติดพันครบถวนแลว 

คําวา “ผูนําของเขา” หมายความรวมทั้งและใชตลอดถึงเจาของหรือบุคคลอื่น
ซึ่งเปนผูครอบครองหรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามา
จนถึงเวลาท่ีไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําวา 
“ผูสงของออก” ใหมีความหมายเปนทํานองเดียวกัน โดยอนุโลม 

คําวา “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แหงของอยางใดนั้น 
(1) ในกรณีสงของออก หมายความวา ราคาขายสงเงินสดซึ่งจะพึงขายของ

ประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และที่ที่สงของออกโดยไมมีหักทอนหรือ
ลดหยอนราคาอยางใด หรือ 

(2) ในกรณีนําของเขา หมายความวา ราคาของของเพื่อความมุงหมายในการ
จัดเกบ็อากรตามราคาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเขา 
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
(ค) ราคาซื้อขายของที่คลายกัน 
(ง) ราคาหักทอน 
(จ) ราคาคํานวณ 
(ฉ) ราคายอนกลับ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชราคาและการกําหนดราคาตาม 
(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คําวา “อากร” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียมหรือคาภาระติด
พันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 

คําวา “คลังสินคา”หมายความวาโรงพักสินคาที่มั่นคงและคลังสินคาทัณฑบน 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Research Development) 
 การพัฒนา (Development) ความหมายอยางแคบหมายถึง การปรับเปล่ียนความรู 
(Knowledge), ทักษะ (Skill), ความสามารถ (Ability) และพฤติกรรม (Behavior) 
 สาเหตุที่ตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. ไมมีสถาบันไหนที่สอนคนแลวจบไปทํางานไดเลย แมกระท่ัง ร.ร.การรถไฟ, ร.ร.
การชลประทาน หรือ ร.ร.นายรอยตํารวจ จบแลวก็ตองฝกอบรมกอนที่จะทํางาน 

2. สถานการณและส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเรียนรูส่ิงใหมๆ 
เพื่อใหทันยุคทันสมัยนั้นเปนความจําเปน 
 วิธีการในการพัฒนาบุคคล มี 3 รูปแบบ  
  1. การฝกอบรม (Training) 
  2. การศึกษา (Education) 
  3. การพัฒนา (Development) มักใชในการพัฒนาองคการ (Organization 
Development) 
  สิ่งเปรียบเทียบระหวาง Education กับ Training มีดังนี้ 

ส่ิงเปรียบเทียบ Education Training 

1.  วัตถุประสงค 
2.  ผูจัด 

3.  ระยะเวลา 

4.  คาใชจาย 

5.  เทคนิค (กระบวนการ) 
6.  การประเมินผล 

พัฒนาความรูท่ีจะใชในอนาคต 

สถาบันการศึกษา 

มักจะเปนระยะเวลาท่ียาว 

ผูเรียนมักจะเปนคนออกเอง 
ไมมีเทคนิคอะไรมากมาย 

ประเมินผลแบบเขมขน จริงจัง 

เนนงานปจจุบัน 

องคการนั้นๆ จัดเอง 
มักจะเปนเวลาส้ันๆ 

องคการเปนผูจาย 

มีเทคนิคหลากหลายมาก 

ไมจริงจัง 

 Training Need เปนการหาความจําเปนในการฝกอบรมโดยใชการสํารวจ 

    สาเหตุที่ตองทําการฝกอบรม มีดังนี้ 
  1. ผลผลิตตกต่ํากวาที่เคยผลิตได 
  2. การเกิดอุบัติเหตุ 
  3. เกิดความขัดแยง 
  4. มีความรูใหมๆ เกิดข้ึน 
  5. ขวัญ กําลังใจไมดี 
  6. มีการลา เชน ลากิจ ลาปวย ลาพักรอน เปนตน 
  7. ทํางานไมเสร็จตามกําหนดเวลา 
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    8.  ทํางานแลวเสียหายมากๆ 
 เทคนิคของการฝกอบรม 
  1. On the Job ทําในขณะที่ทํางาน เชน การสอนงาน 
  2. Off the Job ทํานอกที่ทํางาน 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การกระทําเพื่อใหรูถึงขีดความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานวามีความสามารถอยูในระดับใด 
  ประโยชนของการประเมินผล 
  1. ใชตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใชไปแลวในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
  2. ใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจในกระบวนการอื่นๆ ในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย 
  3. เปนวิธีการที่จะส่ือความหมายจากผูประเมินไปสูผูถูกประเมินวาทํางานไดดี
เพียงใด 
  องคประกอบของการประเมินผล 
  1. ตัวผูประเมิน ใช 1 คน หรือหลายคนก็ได สวนใหญใชคนเดียว คือ 
   - ผูบังคับบัญชา 
   - ผูใตบังคับบัญชา 
   - เพื่อนรวมงาน 
   - ประเมินตัวเอง 
   - ใหบุคคลภายนอกหรือลูกคาเปนผูประเมิน 
  2. ระเบียบวิธีการประเมิน สามารถใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน 
ดังนี้ 
   - ตอบสนองความตองการหรือวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึนได 
   - ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ 
   - ตองมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวแนนอน เชน 
    -  ตองวัดได วัดเปนคําพูด (Word) และวัดเปนตัวเลข (Number) 
    -  ตองทาทาย จุดมาตรฐานตองสูงพอสมควร 
    -  ตองทําได 
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   - จะตองแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินทราบ 
   - จะตองมีกําหนดระยะเวลาการประเมินที่ชัดเจน 
   - แบบประเมินตองสะดวกใชและเขาใจงาย 
  3. เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล ใชแบบ Graphic Rating Scale เปน
วิธีการประเมินที่นิยมใชกันมากที่สุดในวิธีการประเมินแบบเกา ผูทําการประเมินจะประเมิน
หรือใหคะแนนบุคลากรในแงของคุณภาพและปริมาณของผลการปฏิบัติงาน 
 

การกําหนดคาตอบแทน 
  การกําหนดคาตอบแทน (Compensation) 
 ศ. เพ็ญศรี กลาววา “คาตอบแทน หมายถึง รางวัลทางรูปธรรม ไดแก เงินเดือน 
คาจาง และผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ และรวมถึงรางวัลทางนามธรรม ไดแก การยอมรับนับ
ถือ โอกาสกาวหนา เปนตน” 
 รศ. ธงชัย กลาววา “การบริหารคาจางและเงินเดือน หมายถึง การวางแผน การจัด
ระบบงาน และการควบคุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจายผลตอบแทน ทั้งที่เปนประโยชน
ทางตรงและทางออม ใหกับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อแลกกับผลงานหรือบริการท่ีพนักงานไดกระทํา
ให 
 การกําหนดคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานในองคการ นับวาเปนส่ิงสําคัญในอันที่จะ
สงผลตอการจูงใจและการบํารุงขวัญใหเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงาน คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
หมายความรวมถึง คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ ในรูปสวัสดิการ
และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
  - คาตอบแทน (Compensation)/Remuneration 
  - เงินเดือน (Salary) 
  - คาจาง (Wage) เปนสวนหนึ่งของการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย 
 การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย ไดแก 
  - การบริหารคาตอบแทน 
  - ผลประโยชนเกื้อกูล 
  - วินัย 
  - ความปลอดภัย 
  - แรงงานสัมพันธ เปนตน 
 คาตอบแทน แบงออกไดดังนี้ 
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  1. คาตอบแทนหลัก (Basic Compensation) ไดแก คาจางและเงินเดือน 
  2. คาตอบแทนเสริม (Supplementary Compensation) ไดแก ผลประโยชน
เกื้อกูลตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร ฯลฯ 
  3. คาจางจูงใจ (Wage Incentive) เชน การเล่ือนข้ันเงินเดือน โบนัส บําเหน็จ 
บํานาญ เปนตน 
 วัตถุประสงคในการจายคาตอบแทนหลัก มีดังนี้ 
  1. คาตอบแทนหลักตองการใหเปนรายไดหลักของผูปฏิบัติงาน 
  2. การจายคาตอบแทนหลักเปนไปตามการประเมินคางานหรือจายตามคาของ
งาน 
 วัตถุประสงคของคาตอบแทนเสริม มีดังนี้ 
  1. ชักจูงใหพนักงานทํางานดีข้ึน 
  2. ทําใหเรามีความผูกพันอยูกับองคการ 
  3. ใหในฐานะสมาชิกขององคการ 
 
 วัตถุประสงคของคาตอบแทนจูงใจ มีดังนี้ 
  1. ใหตามผลงาน (Pay for Performance) 
  2. ขอผูกพันหรือวาระผูกพันของคาตอบแทนแตละประเภทตางกัน กลาวคือ 
คาตอบแทนหลักของภาคเอกชน ซึ่งไดแก เงินเดือนและคาจางเปนไปตามสัญญาจาง แต
สําหรับภาครัฐบาลนั้นคาจางและเงินเดือนเปนไปตามกฎหมาย 
   สําหรับคาตอบแทนเสริมและคาตอบแทนจูงใจ เปนเพียงขอตกลงหรือนโยบาย
ขององคการ ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได 
  3. ทําใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารคาตอบแทน และแตละฝายสามารถ
ตอรองไดมากข้ึน 
    วัตถุประสงคในการจายคาตอบแทน 
  1. เพื่อดึงดูดจูงใจและรักษาคนดีไวในองคการ 
  2. เพื่อกระตุนใหคนงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. เพื่อควบคุมคาใชจาย 
  4. เพื่อเปนเครื่องมือในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  5. เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง 
 ความสําคัญของคาตอบแทน 
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  1. เปนแหลงรายไดของพนักงาน เปนเคร่ืองมือในการสรางอนาคต และเปน
ส่ิงจูงใจใหปฏิบัติงานดีข้ึน 
  2. ตอองคการ เปนเครื่องชวยในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหบรรลุผล และ
ยังเปนปจจัยในการผลิตที่มีผลกระทบตอราคา กําไร และความกาวหนาของกิจการ 
  3. ตอสังคมและประเทศชาติ ทางดานเศรษฐกิจเปนเคร่ืองวัดอํานาจซื้อของ
ประชาชน 
 หลักการที่สําคัญในการกําหนดคาตอบแทน 
  1. หลักความเพียงพอ คือ คาตอบแทนของผูทํางาน 1 คน จะตองเพียงพอเล้ียง
คนในครอบครัวได 2 – 3 คน 
  2. หลักความเปนธรรม มี 2 ประการ คือ 

- ความเปนธรรมภายใน คือ ภายในองคการเดียวกัน งานท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันตองไดคาตอบแทนเทากัน 

- ความเปนธรรมภายนอก คือ ตางองคการถามีงานเหมือนกันควรจะไดรับ
คาตอบแทนเทาๆ กัน  
  3. หลักความสมดุล คือ ความสมดุลระหวางคาตอบแทนประเภทตางๆ 
  4. หลักความม่ันคง คือ การใหหลักประกันในหนาที่การงาน ในชีวิต และ
ทรัพยสิน 
  5. หลักการจูงใจ คือ ใหคาตอบแทนมากก็จูงใจมาก 
  6. หลักการควบคุม คือ ใหคาตอบแทนแลวสามารถควบคุมงบประมาณรายจาย
ขององคการได 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดคาตอบแทน 

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

ต่ําคาแรงก็ถูก 
7. กฎหมายแรงงานขั้นต่ํา 

 นโยบายคาตอบแทน 
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  1. ระดับคาจาง (Pay Level) มี 3 ระดับ คือ สูง ต่ํา และราคาตลาด 
  2. โครงสรางคาจาง มีกี่ระดับ มีข้ันเงินเดือนเทาไร 
  3. ระบบคาจาง มี 3 ระบบ คือ 
   - จายแบบรายบุคคล 
   - จายแบบจูงใจ 
   - จายแบบรายชิ้น 
 

ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม 
 ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม (Fringe Benefits/Benefits and 
Service/Supplementary) 
 ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม คือ คาตอบแทนหรือส่ิงตอบแทนที่
นายจางหรือองคการใหกับพนักงาน นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (คาจางและเงินเดือน) 
เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 สวัสดิการ คือ ส่ิงที่จัดใหเพื่อชวยเหลือในการครองชีพ เพื่อใหเกิดความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตและเปนการดํารงขวัญ 
    ผลประโยชนเก้ือกูลมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อใหสนองความตองการอยางแทจริง 
2. ตองมุงประโยชนของกลุมมากกวาของบุคคล 
3. ควรมีความยืดหยุนปรับเขากับความตองการที่หลากหลายไดดี 
4. ควรมีการส่ือขอความอยางทั่วถึง 
5. คาใชจายตองอยูในวินัยที่ทําไดและสมเหตุสมผล 

 ผลที่องคการจะไดรับจากผลประโยชนเก้ือกูล 
1. ทําใหการสรรหามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ขวัญและการภักดีตอองคการดีข้ึน 
3. ลดอัตราการออกจากงานและการขาดงาน 
4. เปนการประชาสัมพันธองคการท่ีดี 
5. ชวยลดอิทธิพลของสหภาพแรงงาน 
6. ชวยลดโอกาสที่รัฐจะเขามาแทรกแซงการบริหารองคการ 

 ประเภทของผลประโยชนเก้ือกูล 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร ศิลป
อาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน 
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายท่ีมีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําส่ังทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยัง
มิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหม 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล

ดังกลาวรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(๓) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
คําสั่งทางปกครอง 

เจาหนาที่ 
เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(๑) เปนคูกรณีเอง 
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่

นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 

(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ
คูกรณี 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 
 

 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
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 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี
แนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
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กับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน
ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน
สี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยให
ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตอง
ใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใด 
 
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

  เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหสวน
ราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกนัดวย 

 ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก
งบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวน
ราชการดําเนินการอยู เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวา
ภารกิจใด สมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้ง
งบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
 



 

 

24

แนวขอสอบ  นักทรัพยากรบุคคล 
 
83.การไดมาซ่ึงบุคลากรเขามาทํางานในองคการประกอบดวยข้ันตอนอะไรบาง 
 ก. การวางแผนกําลังคน  ข. การสรรหา  
 ค. การคัดเลือก  ง. ทุกข้ันตอน 
 ตอบ  ง. ทุกข้ันตอน 
 การไดมาซ่ึงบุคคลเขามาทําในองคการ  มีข้ันตอนดังน้ี   
 1.  การสรรหา   
 2.  การคัด–เลือก   
 3.  การวางแผนกําลังคน   
 4.  การทดลองปฏิบัติงานซึ่งในแตละข้ันตอนมีความสําคัญอยูแลว 
 
84.ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมคืออะไร  
  ก. การไมยึดถือตัวบุคคล ข. ความเปนกลางทางการเมือง  
  ค. ความสามารถ ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมมีองคประกอบ  คือ 
 1.  หลักความสามารถของบุคคล  
 2.  หลักความเสมอภาคในโอกาส 
 3.  หลักความมั่นคงในการทํางาน  
 4.  หลักการเปนกลางทางการเมือง 
 
85.ขอใดตอไปนี้คือลักษณะของการบริหารราชการแนวใหม 
  ก. มีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรม  
  ข. ตองเริ่มตนดวยการกําหนดแผนกลยทุธ 
  ค. ตองคํานึงถึงผลผลิต ผลลัพธ และผลลัพธสุดทาย 
  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 ลักษณะของการบริงานราชการแนวใหม  มีองคประกอบและลักษณะสําคัญ  คือ 
 1.  ตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรม  
 2.  ตองเริ่มตนดวยการกําหนดแผนกลยุทธ 
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 3.  ตองคํานึงถึงผลผลิต  ผลลัพธ  และผลลัพธสุดทาย  
 4.  เนนการทํางานแบบประสานแนวราบ 
 
86.การบริหารงานคุณภาพทั่วท้ังองคกร มีลักษณะอยางไร 
  ก. การสรางระบบลูกคาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคการ 
  ข. มุงเนนปจจัยนําเขาและผลผลิตเปนหลัก 
  ค. ทํางานโดยไมตองคํานึงถึงคาใชจายเพราะภาครัฐมีหลักประกันดานการเงินจากรัฐบาล 
  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 การบริหารงานคุณภาพทั้งองคกรมีลักษณะ  คือ   
 1.  เนนสรางระบบลูกคาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก   
 2.  เนนปจจัยนําเขาและผลผลิตเปนหลัก   
 3.  ทํางานโดยท่ีไมตองคํานึงถึงคาใชจาย  เพราะภาครัฐมีหลักประกันดานการเงินจาก
รัฐบาล   
 4.  เนนกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับบัญชาอยางเครงคัด  ฯลฯ 
 
87.ข้ันตอนตอไปนี้ข้ันตอนใดตองทําเปนอนัดับแรก  
  ก. การวิเคราะหงาน  ข. การออกแบบงาน  
  ค. การกําหนดอัตรากําลัง ง. การสรรหา  
  ตอบ  ก. การวิเคราะหงาน 
  กระบวนการจัดหาบุคคลเขามาทํางานนั้นประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ  ตามลําดับดังน้ี   
  1.  การสรรหา  (Recruitment)   
  2.  การคัดเลือก  (Selection)   
  3.  การบรรจุแตงต้ัง  (Placement or Appointment)   
  4.  การทดลองปฏิบัติงาน  (Probation) 
 
88.ขาราชการกลุมใดบางท่ีสามารถเขาสูระบบ “Fast Track System” 
  ก. ผูจบการศึกษาระดับปริญญาซ่ึงเปนนักเรียนทุนรัฐบาล 
  ข. ผูจบการศึกษาระดับปริญญาซ่ึงเปนนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง 
  ค. ผูจบการศึกษาระดับปริญญาท่ีผานการสอบแขงขันแบบเขมขนพิเศษ 
  ง. ถูกทุกขอ 
  ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
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  ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  (Fast Track System)  จะเปดโอกาสใหขาราชการ 
กลุมเปาหมาย  3  กลุม  สามารถเขาสูระบบน้ีไดคือ   
 1.  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาข้ึนไปซ่ึงไดรับทุนรัฐบาล   
 2.  ขาราชการพลเรือนปจจุบันผูดํารงตําแหนงท่ีใชวุฒิระดับปริญญาซ่ึงผานการประเมิน
และคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด   
 3.  ขาราชการใหมผูไดรับบรรจุและแตงต้ังจากบัญชีผูสอบแขงขันไดดวยวิธีสอบเขมขน
พิเศษ 
 
89.ขอใดเปนส่ิงจําเปนสําหรับการบริหารงานบุคคลในยุคโลกาภิวัตน 
  ก. Personnel Development  ข. Classification  
  ค. Compensation  ง. Probation   
 ตอบ  ก. Personnel Development  
 เปนการพัฒนาบุคคล  (Personnel Development)  เปนกระบวนการในการกระตุนและ
เสริมสรางผูปฏิบัติงานในดานความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  อุปนิสัยและวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 
90.การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมีความสัมพันธกับขอใด 
  ก. Personnel Development  ข. Classification  
  ค. Compensation  ง. Probation   
 ตอบ  ข. Classification  
 (Classification)  เปนการจัดช้ันของงานตามคุณภาพของงาน  เม่ืองานมีคุณภาพก็จะมีส่ิง
ตอบแทน  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเกิดความม่ันคงและเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอีกทางหน่ึงดวย  
โดยไดผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ 
 
91.การเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานสัมพันธกับขอใด 
  ก. Personnel Development  ข. Classification  
  ค. Compensation  ง. Probation   
 ตอบ  ก. Personnel Development  
 การพัฒนาคนเปนกระบวนการกระตุนและเสริมสรางผูปฏิบัติงานในดานความรูและทักษะ  
ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติงานแสดงความผูกพันและภักดีตอองคกรมากข้ึนและนอกจากน้ีบุคคลากรใน
องคกรก็ยังมีบทบาทสําคัญ 
 
92.ขอใดถือวาเปนข้ันตอนสุดทายของการไดมาซ่ึงบุคคลเขาไปทํางาน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
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