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ความรูทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 

 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

 คําวา “การบริหารงานบุคคล ” (Personnel Administration) หรือท่ีนิยมเรียกกันอีก

อยางหน่ึงวา “การบริหารทรัพยากรมนุษย ” (Human Resource Management) น้ัน มีผูให

ความหมายไวมากมาย เชน 

 1. คือ การทําใหบุคคลในองคการสามารถปรับตัวและเอาชนะตอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

องคการท่ีกําลังเปล่ียนแปลงโดยการใชทักษะ  แรงจูงใจ และการมีสวนรวม  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหคนยอมรับองคการ 

 2. คือ   การดําเนินการท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยในองคการ 

 3. คือ  การจัดการเกี่ยวกับบุคคลนับแตการสรรหาบุคคลเขาไปปฏิบัติงาน  ดูแลรักษา

บุคคลเหลาน้ัน จนกระท่ังบุคคลเหลาน้ันพนจากการปฏิบัติงานในองคการ 

 4. คือ กระบวนการเพ่ือใหไดมา และเพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคคล  เพ่ือใหเขา

เหลาน้ันไดทํางานอยางเต็มความสามารถ 

 อยางไรก็ตาม  คําวา “การบริหารงานบุคคล ” กับคําวา “การบริหารทรัพยากรมนุษย ” ก็มี

ความแตกตางกันอยูบางในบางประการ เชน 

 คําวา “มนุษย” จะมีความหมายกวางขวางครอบคลุมในทุก  ๆ เร่ือง สวนคําวา “บุคคล” 

จะมองเพียงภาระหนาท่ีของแต ละบุคคลท่ีเขามาทํางานในองคการเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีคําวา “การ

บริหารทรัพยากรมนุษย ” จึงมีความหมายท่ีครอบคลุมกวางขวางมาก  คือ จะมองคนอยางเต็ม

รูปแบบมองคนในฐานะท่ีเขามีความเปนคน  ซ่ึงจะตองมีความสามารถท้ังทางสติปญญา  (I.Q.) 

และความสามารถทางดานจิตใจและอารมณ  (E.Q.) ดังน้ันจึงตองดูแลเขาท้ังสภาพทางกายและ

ภาวะทางจิตใจดวย 

 

 เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคล 

 จากความหมายดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาการบริหารงานบุคคลท้ังภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชนมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสามารถเหมาะสมกับหนวยงาน 

 2. เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูบริหารทุกระดับชั้นใหมีความรับผิดชอบตอประชาชน 

 3. เพ่ือใหการใชทรัพยากรมนุษยดําเนินไปอยางฉลาด มีประสิทธิภาพ และประหยัด 

 4. เพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาคแกผูปฏิบัติงาน 

 5. เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือระหวางผูปฏิบัติและองคการ 
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 6. เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม  สนับสนุนการมีความคิดริเร่ิมและ

สรางสรรค 

 7. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความม่ันคงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 นอกจากน้ี การบริหารงานบุคคลยังอาจกลาวไดวา  มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีสําคัญ

อีก 4 ประการเกี่ยวกับตัวเจาหนาท่ีในองคการดังน้ี คือ 

 1.ใหไดมา (Procurement) ซ่ึงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในหนวยงาน 

 2. พัฒนา (Development) คนใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับหนวยงาน 

 3. ไดใชประโยชน (Utilization) จากความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน โดยการจัดให

พนักงานทุกคนไดปฏิบัติงานตามความรูความถนัดของเขา เขาทํานอง “Put the right man to 

the right job” หรือการใชคนใหเหมาะสมกับงาน อันเปน หลักการสําคัญของการบริหารงาน

บุคคลน่ันเอง 

 4. บํารุงรักษา  (Remuneration) ผูปฏิบัติงานใหมีความม่ันคงและอยูปฏิบัติงานกับ

องคการตลอดไป 

 ขอสังเกต ถาเรามองทรัพยากรในการบริหารวา มี 3 M. คือ Man, Money และ Material 

แลว Man จะเปนปจจัยท่ีมีความยุงยากและบริหารไดยากท่ีสุด  ท้ังน้ีเพราะคน  (Man) จะประกอบ

ไปดวย 3 H. คือ 

 - Head คือ สติปญญา ความรูความสามารถ 

 - Hand คือ ทักษะ ความชํานาญ 

 - Heart คือ จิตใจ อารมณ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหคนน้ันเกิดความยุงยาก  และมีความ

สลับซับซอนมากกวาปจจัยตัวอ่ืน ๆ ท่ีไมมีชีวิตจิตใจ ไมมีอารมณและความรูสึกใด ๆ ท้ังส้ิน 

 เพราะฉะน้ัน    หนวยงานหรือผูท่ีทําหนาท่ีดานการบริหารงานบุคคล  (ซ่ึงอาจเรียกได

ตางๆ กัน  เชน  ผูจัดการฝายบุคคล , ฝายทรัพยากรมนุษย , ฝายบุคลาภิบาล , ฝายแรงงาน

สัมพันธ, ฝายการพนักงาน , กองการเจาหนาท่ี  และสวนการพนักงาน  ฯลฯ)  ท้ังหลายจะตอง

รับภาระตาง ๆ มากมาย ตองเกี่ยวของกับผูคนท่ัวท้ังองคการ   ดังน้ันบุคคลท่ีทําหนาท่ีน้ีจะตองมี

จิตใจท่ีม่ันคง ไมหวั่นไหว สามารถท่ีจะใหคําปรึกษาแกผูท่ีมีปญหาตาง ๆ รวมท้ังสามารถท่ีจะ

ควบคุมตนเอง ตลอดจนแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดีดวย 

 

 ขั้นตอนหรือกระบวนการในการบริหารงานบุคคล 

  กระบวนการของการบริหารงานบุคคล  (Personnel Process) มีขั้นตอนที่สําคัญ

ดังนี้ คือ 

  1. การวางแผนกําลังคน     
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  2. การสรรหาและคัดเลือกบุคคล 

  3. การบรรจุแตงต้ังและการทดลองปฏิบัติงาน   

  4. การจําแนกตําแหนง 

  5. คาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล   

  6. การพัฒนาบุคคล 

  7. วินัยในการปฏิบัติงาน     

  8. การจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน         

  10. การพนจากงาน  

  ขอสังเกต  จากขั้นตอนดังกลาวจะเห็นไดวา  การบริหารงานบุคคลน้ันมีขอบเขต

ครอบคลุมนับต้ังแต  การวางแผนและการสรรหาบุคคลเขาไปปฏิ บัติงาน การทําใหคนยอมรับ

องคการ  การพัฒนาความสามารถของบุคคลในองคการ  และการดูแลรักษาบุคคลเหลาน้ัน  

จนกระท่ังบุคคลเหลาน้ันพนจากการปฏิบัติงานในองคการ 

 

วิวัฒนาการของการบริหารงานบุคคล 

 การศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงของแนวความคิดทางดานการบริหารงานบุคคล  นับต้ังแต

อดีตเร่ือยมาจนถึงปจจุบันน้ัน อาจพิจารณาไดจาก 3 ดาน คือ 

  1. พิจารณาจากทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหาร 

  2. พิจารณาจากระบบการบริหารงานบุคคล 

  3. พิจารณาจากแนวทางในการศึกษา 

 พิจารณาจากทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหาร 

 หลักเกณฑและแนวความคิดทางดานก ารบริหารงานบุคคล  มักจะมีความเกี่ยวพันและ

ปรากฎอยูในหลักเกณฑและแนวความคิดของการบริหารท่ัว  ๆ ไป ซ่ึงในท่ีอาจนํามากลาวไดเปน  

3 ยุค คือ  

  1.  ยุคดั้งเดิม (Classic) 

 หลักเกณฑในการบริหารในยุคดั้งเดิมน้ีจะมีลักษณะท่ีเนนในเร่ืองของประสิทธิภาพและ

ประหยัด  โดยไมสนใจความตองการของผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงนักวิชาการท่ีมีบทบาทสําคัญในยุคน้ี  

ไดแก Frederick W. Taylor, Max Weber 

 แนวความคิดของ Frederick W. Taylor 

 ซ่ึงเปนผูเสนอหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร  (Scientific Management) ขึ้น โดยเห็น

วา การบริหารงานบุคคลท่ีดีตองมีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ 
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 คาตอบแทน (Compensation) 

  ความหมายของคาตอบแทน 

  คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายใหสําหรับการทํางานและประโยชนและบริการท่ีองคการ

จัดใหแกบุคลากร  คาตอบแทนเปนการจายใหท้ังในรูปแบบโดยตรงกับรูปแบบโดยออม  รูปแบบ

โดยตรงคือ เงินเดือนและคาจาง  รูปแบบโดยออมคือ  ประโยชนอ่ืนใดท่ีใหกับบุคลากร  เชน คา

รักษาพยาบาล บริการความสะดวก การพักผอน และการประกันสังคม เปนตน 

  คําวา “คาจาง” (Wage) หมายถึง เงินท่ีจายใหลูกจางโดยคิดตามผลงานท่ีทําได หรือตาม

จํานวนชั่วโมง หรือจํานวนวันท่ีทํางาน สวน “เงินเดือน” (Salary) หมายถึง เงินท่ีจายใหเปนราย

เดือน ในจํานวนท่ีคงท่ีโดยไมสัมพันธกับผลงาน หรือจํานวนชั่วโมงท่ีทํางาน 

  การจายคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานในองคการอาจคิดได  2 วิธี คือ คิดจากเวลาท่ี

ทํางานกับคิดจากจํานวน     ผลผลิตท่ีไดจากการทํางาน 

  - การถือเอาเวลาท่ีทํางานเปนหลัก  ผูปฏิบัติงานจะไดคาตอบแทนคงท่ี   โดยสมมุติเอาวา  

ผลงานเกิดขึ้นเน่ืองจากเขาอุทิศเวลาใหกับงาน  และไมวาเขาจะผลิตไดมากหรือนอยเขาก็ยังคง

ไดรับคาตอบแทนเต็มจํานวน 

  - การคิดคาตอบแทนตามจํานวนผลผลิต คาตอบแทนท่ีไดจะผันแปรไปตามปริมาณงานท่ี

ทําวิธีการจายคาตอบแทนตามผลงานน้ีเรียกวา  คาตอบแทนแบบจูงใจ  (Incentive 

Compensation) หรือคาจางแบบจูงใจ  (Incentive Wage) ซ่ึงตามระบบน้ีคาตอบแทนจะถูก

คํานวณจากปริมาณงาน / ผลงานท่ีทําได และถาผูปฏิบัติงานผลิตไดเกินจํานวนมาตรฐานเขาก็จะ

ไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นเปนพิเศษ 

   ขอสังเกต คําวา คาจางและเงินเดือนน้ันเม่ือกลาวโดยสรุปแลวก็คือ  คาตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนเงิน หรือ หมายถึง การจายเงินเปนการตอบแทนในการทํางานน่ันเอง 

 

  ความสําคัญของคาตอบแทน 

  การกําหนดคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานในองคการ นับวาเปนส่ิงสําคัญในอันท่ีจะสงผลตอ

การจูงใจและการบํารุงขวัญ ใหเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน  สําหรับในระบบราชการพลเรือนไทยก็

เชนกัน รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดคาตอบแทนเพ่ือบํารุงขวัญขาราชการ ขาราชการ

จึงไดรับท้ังเงินเดือนในการปฏิบัติงานและไดรับผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืน  ๆ จากทางราชการท้ังใน

ระหวางรับราชการและเม่ือพนจากราชการแลว 
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  ประเภทของคาตอบแทน 

  คาตอบแทนในการปฏิบัติงานน้ันจะหมายความรวมถึง  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและ

ผลประโยชนเกื้อกูลตาง  ๆ ในรูปสวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน  ๆ ดวย ดังน้ัน

คาตอบแทนในการปฏิบัติงานจึงอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

  1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (Actual Monetary Payment) 

  สําหรับขาราชการถือวา  การใหคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  เปนการตอบแทนจากการ

ปฏิบัติงานและเปนสิทธิท่ีขาราชการ จะไดรับท้ังในระหวางรับราชการและเม่ือพนจากราชการ  

รวมท้ังการถึงแกความตายดวยคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินสําหรับขาราชการมีหลายประเภทท่ี

สําคัญ ไดแก  

     1. เงินเดือน เปนคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการ  โดยจายเปนรายเดือนในวันส้ิน

เดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนแตละประเภทท่ีกําหนดตามกฎหมาย 

   2. เงินประจําตําแหนง เปนคาตอบแทนท่ีถือปฏิบัติเหมือนเงินเดือน 

   3. บําเหน็จบํานาญ  เปนคาตอบแทนเม่ือพนจากราชการแลว  และเม่ือถึงแกความ

ตาย 

    4. เงินสวัสดิการตาง ๆ ชวยเหลือขาราชการ  เชน เงินชวยเหลือเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล  เงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  สวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร  

และสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน เปนตน   

   วัตถุประสงคของการกําหนดคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

   โดยท่ัวไปไมวาจะเปนภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน ถือวาการกําหนดคาตอบแทนท่ีเปน

ตัวเงินมีวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ คือ 

    1. เพ่ือสรรหาบุคคลเขามาปฏิบัติงานในองคการ  

    2. เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูปฏิบัติงาน     

    3. เพ่ือกระตุนและจูงใจใหคนงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

    4. เพ่ือควบคุมคาใชจายหรือควบคุมตนทุนคาแรงงาน   

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

  ในการกําหนดคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินน้ัน จะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

  1. คาของงาน (Job Value) การกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางจะแตกตางไปตามคา

ของงาน เชน ความยากงาย ความรับผิดชอบ 

  2. ระดับคาจางท่ัวไป (Prevailing Rate) 

  3. ความสามารถในการจาย (Ability to Pay) ขององคการ 

  4. มาตรฐานในการครองชีพ (Standard of Living) 
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 จิตวิทยาในการบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค 

 พฤติกรรมบุคคลท่ีแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ (Performance) และท่ียังไมไดแสดงออกมา

แตอยูในวิสัยจะประพฤติไดท่ีเรียกวา  ศักยภาพ (Potential) สมรรถภาพ  (Capability) หรือ

ความสามารถของบุคคล (Talent) น้ันเปนเร่ืองท่ีนักจิตวิทยา สนใจและนิยมศึกษาเปนอยางมาก  

โดยเฉพาะการต้ังคําถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของบุคคลวาอะไรเปนสาเหตุของการแสดง

พฤติกรรมใด หรือผลของพฤติกรรมน้ันเกิดจากสาเหตุใดกันแน 

หลักการบริหารกับหลักการจูงใจ 

  สําหรับนักบริหารและนักวิชาการดานองคการและการบริหารงานบุคคลก็เชน กัน มีความ

สนใจในเร่ืองน้ี โดยมุงศึกษาวิเคราะหและหาวิธีการเพ่ือทําใหบุคคลในองคการทํางานใหเปนไปใน

แนวทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการหรือการทําใหเกิดผลงานตามท่ี

ตองการ หรือใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงวิธีการดังกลาวยอมตองใชหลักการทาง จิตวิทยา

หรือในเชิงการวิเคราะหพฤติกรรมบุคคลเขามาผสมผสานในการปฏิบัติงานอยูไมนอย  ซ่ึง

แนนอนวาจะตองเขาใจถึงสภาพของ จิตใจ รางกาย และสภาพแวดลอมหรือวิธีการในเชิงศิลปะ

และปจจัยดานอ่ืนๆ  อยูมิใชนอย  โดยการท่ีจะผสมผสานส่ิงดังกลาวเพ่ือใหคนแสดงออกตามท่ี

ตองการ คือ “การจูงใจ” 

 แนวทางและวิธีการวิเคราะหดังกลาว  นักจิตวิทยาหลายทานไดนําเสนอผลงานทาง

วิชาการไวอยางมากมาย  เชน  “จิตวิเคราะหของฟรอยด” ซ่ึง Sigmund Freud ไดกลาวถึงจิตใน

แงโครงสรางวามีอยู 3 สวน คือ 

  1. อิด (Id – ศัพทละตินของคําวา  It) คือ แหลงพลังอันมหาศาลอยูในจิตไรสํานึกเปน

บอเกิดของพลังดิบ  (Raw Deal) อารมณปรารถนา  (Crave) สัญชาตญาณ (Instinct) ซ่ึงแสวงหา

ความพึงพอใจในทันทีท่ีตองการ 

  2. อีโก (Ego) เกี่ยวของกับโลกท่ีแทจริงภายนอก  การยอมรับขอเรียกรองจาก

ภายนอกเปนสวนของความมีเหตุมีผลและความเปนปกติ  ซ่ึงตางไปจาก  Id ท่ีเปนสวนของ

ธรรมชาติอันไรกฎเกณฑและไมคํานึงถึงความถูกผิด Ego น้ีมีบางสวนท่ีสํานึกไดและบางสวนก็ไร

สํานึก 

  3. ซูเปอรอีโก (Super Ego) ซ่ึงอาจเปรียบไดกับส่ิงท่ีเราเรียกวา  “มโนธรรม” ซ่ึงเปน

ส่ิงท่ีเกิดจากการส่ังสมมาต้ังแตวัยเด็ก  ซ่ึงท้ังสามสวนจะมีสวนสัมพันธกันโดย  Ego จะทําหนาท่ี

เหมือนเปนตัวกันชนระหวาง Id กับ Super Ego ซ่ึงเปนเหมือนหลักธรรมหรือผูควบคุมท่ีเครงครัด 

ในรูปการปฏิเสธ  การคัดคาน การหาม หรืออาจคลายเปนคําแนะนําวา  “ตองทําอยางน้ัน ” หรือ 

“ควรทําอยางน้ัน” 
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ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 

 

ความหมาย 

  “งานสารบรรณ ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ

จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของ

รัฐท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน

ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการให

ปฏิบัติงานในเร่ืองใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคล

อ่ืนท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  

 

 ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 

2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 

3. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 

4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 

1. หนังสือภายนอก 

2. หนังสือภายใน 

3. หนังสือประทับตรา 

4. หนังสือส่ังการ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ 

6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือ

ท่ีมีถึงบุคคลภายนอก  

 

หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  

 

หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน ราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดท้ัง

ระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ี

ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

3. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 

4. การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบ 

5. การเตือนเร่ืองท่ีคาง 

6. เร่ืองซ่ึ งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 

หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

 หนังสือสั่งการ 

หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ

ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 

คําสั่ง  คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  

ระเบียบ  คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 

1.ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ ฉบับปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.ใด 

 ก. พ.ศ.2526     ข. ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2535 

 ค. ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548    ง. ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2550 

 ตอบ ค. ฉบับที ่2 พ.ศ.2548 

ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตริ วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2548” (ขอ 1 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 

2.ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) ประกาศใชเม่ือใด 

 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

(ขอ 2 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 

3.ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) มีผลบังคับใชเม่ือใด 

 ก. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526    ข. 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

 ค. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548   ง. 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

 ตอบ ค. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

ระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.

2548 และจากขอ 2. มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

4.ขอใด หมายถึง งานสารบรรณ 

 ก. การรับ-สง     ข. การยืม 

 ค. การเก็บรักษา    ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

งานสารบรรณ หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ  
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

 

พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีมี

กฎหมายจัดต้ัง 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนักงาน

เทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมห านคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการ

หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ัง

ใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบ ประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถิ่น 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถิ่น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

 การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแตละแห ง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดคณะหน่ึง ประกอบดวย 

(1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดน้ัน ซ่ึง

ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  ท้ังน้ี ในกรณีจําเปนเพ่ือ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของเม่ือใดก็ได 

(3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนส่ีคน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวน

หน่ึงคน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึง

คัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 

(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการ

บริหารงานทองถิ่น ดานการบริหา รงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ

หรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงาน บุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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แนวขอสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 
 

1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ. ใด 

 ก. พ.ศ. 2542     ข. พ.ศ. 2543 

 ค. พ.ศ. 2544     ง. พ.ศ. 2545 

 ตอบ ก. พ.ศ. 2542 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 1  

พระราชบัญญัติน้ี  เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน- ทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542” 

 

2.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้มีผลบังคับใชเมื่อใด 

 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 2  

พระราชบัญญัติน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

  

 

3.ผูรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 คือใคร 

 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 ค. ผูวาราชการจังหวัด 

 ง. นายกเทศบาลเมืองพัทยา 

 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4  ให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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แนวขอสอบบุคลากร   
 

69.หนวยงานใดตอไปน้ีไมเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

  ก.สํานักงานตรวจเงินแผนดิน   

  ข. คณะกรรมการกําหนดเงินเดือนแหงชาติ 

  ค. สํานักงบประมาณ  

  ง.ไมมีคําตอบขอใดถูก 

 ตอบ  ง.ไมมีคําตอบขอใดถูก 

 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก   

 1.  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (ก.พ.)   

 2.  กระทรวง  ทบวง  กรม   

 3.  จังหวัด 

 4.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 5.  ฝายบริหารงานบุคคลของหนวยงาน   

 6.  หนวยงานกําหนดและกํากับนโยบายหรือแผนฯ  ระดับชาติ   

 7.  อ่ืน ๆ  เชน  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร แหงชาติ  (NECTEC)  

เปนตน 

 

70.คําวา “Forced Labor" หมายความวาอยางไร  

  ก. แรงงานเด็ก ข. แรงงานวัยรุน  

  ค. การดูแลไมใหมีแรงงานเด็กในหนวยงาน ง. ไมมีคําตอบขอใดถูก 

 ตอบ  ง. ไมมีคําตอบขอใดถูก 

 Forced Labor  เปนการกําหนดคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 

71.คาตอบแทนประเภทใดถือปฏิบัติเหมือนเงินเดือน 

  ก. บําเหน็จบํานาญ  ข. เงินประจําตําแหนง  

  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ  ข. เงินประจําตําแหนง  

 คาตอบแทนของขาราชการมีท้ังเปนตัวเงิน  และเปนประโยชนเกื้อกูลกัน  คาตอบแทนท่ี

เปนตัวเงิน  ไดแก   

 1.  บําเหน็จบํานาญ   
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 2.  เงินประจําตําแหนง   

 3.  เงินชวยเหลือบุตรเปนตน   

 คาตอบแทนท่ีเปนผลประโยชนเกื้อกูล   

 1.  การไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ   

 2.  การนับอายรุาชการเปนทวีคูณ   

 3.  สิทธิในการลาของราชการ 

 

72.การนับอายุราชการเปนทวีคูณเกี่ยวของกับขอใด 

  ก. บําเหน็จบํานาญ  ข. เงินประจําตําแหนง  

  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ก. บําเหน็จบํานาญ 

 บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จ  บํานาญ  คือการนับอายุราชการเปนทวีคูณถารับเปนบําเหน็จ

ก็จะไมไดรับเงินบํานาญ 

 

73.คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินประเภทใดท่ีไมตองคํานึงถึงคาของงาน 

  ก. บําเหน็จบํานาญ  ข. เงินประจําตําแหนง  

  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร 

 เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรถือใหวาเปนคาตอบแทนท่ี

เปนตัวเงิน  เปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินท่ีไมตองคํานึงถึงคาของงาน 

 

74.ขอใดมีความสัมพันธกับการสรรหาบุคคลเขาทํางาน  

  ก. เรซูเม (Resume) ข. ใบสมัคร (Application Form)  

  ค. ประวัติสวนตัว (Curriculum Vitae) ง. ถูกท้ังหมด  

 ตอบ  ข. ใบสมัคร (Application Form) 

 วิธีการสรรหาบุคคลเขาทํางานมีอยู  2  วิธี  คือ   

 1. สืบเสาะจากแหลงผลิต  ไดแกการสรรหาจากภายใน  (Recruitment from Within / 

Inside)เชนการโยกยาย  การเล่ือนขั้น  และการสรรหาจากภายนอก  (Recruitment from Within / 

Outside)เชน  การจัดวันนัดพบแรงงาน  การรับสมัครจากสถานการศึกษา  สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน  กรมแรงงาน  สํานักจัดหางาน  ฯลฯ 

 2.  การประกาศรับสมัครตามส่ือตาง ๆ  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  และ

อินเตอรเนต  เปนตน 
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75.หนวยงานใดทําหนาท่ี Job Pricing 

  ก. สํานักงบประมาณ  ข. สํานักงาน ก.พ.  

  ค. กระทรวงการคลัง  ง. กรมบัญชีกลาง   

  ตอบ  ข. สํานักงาน ก.พ. 

  Job Pricing  คือ  การตีคาตําแหนงออกมาเปนตัวเงิน  โดยคํานึงอัตราคาครองชีพท่ัวไป  

อัตราเงินเดือนของหนวยงานอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน  ความสามารถในการจายซ่ึงหนวยงายท่ีทําหนาท่ี  

Job Pricing  ในระบบราชการพลเรือนไทยก็คือ  สํานักงาน  ก.พ.  น่ันเอง 

 

76.ส่ิงใดจัดเปนหลักประกันเพ่ือความเปนธรรมสําหรับขาราชการไทย 

  ก.ระบบประกนัสังคม  ข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

  ค. สภาขาราชการ  ง.การอุทธรณ 

 ตอบ  ง.การอุทธรณ 

 การอุทธรณเปนกลไกอยางหน่ึงในการประกันความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนใน

ชีวิตการเปนขาราชการซ่ึงอาจใหความหมายอยางงาย ๆ  ไดวา  การอุทธรณ  คือ  การรองขอให

พิจารณาใหมซ่ึงใน  พ .ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบัน  การอุทธรณจะหมายถึง  

การอุทธรณคําส่ังลงโทษเทาน้ัน  ไมรวมถึงคําส่ังใหออกจากราชการท่ีไมใชการลงโทษ  ซ่ึงตอง

รองทุกขไมใชอุทธรณ 

77.ความเปนวิชาการ” เกี่ยวของกับระบบการจําแนกตําแหนงแบบใด 

  ก. ระบบชั้นยศ  ข. ระบบหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

  ค. ระบบคุณวุฒิ  ง. ระบบชั้นยศและระบบคุณวุฒิ  

  ตอบ ค. ระบบคุณวุฒิ 

  การจําแนกตําแหนงระบบคุณวุฒิ  (A.R.C.)  เปนระบบท่ีคํานึงถึงคุณวุฒิและ

ประสบการณของผูดํารงตําแหนงเปนสําคัญ  โดยจะใชจําแนกตําแหนงกับบุคคลในสายวิชาการ  

เชน  อาจารยมหาวิทยาลัย  ครู  เปนตน  ซ่ึงสาเหตุท่ีมีการนําระบบ  A.R.C.มาใชในสายวิชาการก็

เพราะมีลักษณะการทํางานท่ีเหมือนกัน  หรือมีความแตกตางกันในเน้ือหาและปริมาณงานท่ีนอย

มากน่ันเอง 

 

78.การทดสอบความถนัดท่ีเรียกวา Aptitude Test กระทําในขั้นตอนใด  

  ก. การทดลองการปฏิบัติงาน ข. การคัดเลือก  

  ค. การสอนงาน  ง. การฝกอบรม  

  ตอบ  ข. การคัดเลือก  
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  วิธีการในการคัดเลือก  (Selection)  ประกอบดวย 

 1. การตรวจสอบขั้นตน  (Initial Screening)   

 2.  การตรวจใบสมัคร  (Review of Application Form)   

 3.  การวัดความรูความสามารถโดยการทดสอบระดับจุลภาค  (Test)  และการสอบใน

ระดับมหภาค  (Examination) 

 

79.การถายโอนเจาหนาท่ีของรัฐมีความสัมพันธกับเร่ืองใดมากท่ีสุด 

  ก. Job Study  ข. Job Description  

  ค. Job Placement Center  ง. Supply Work  

 ตอบ  ค. Job Placement Center  

 Job Placement Center  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดหางานเพ่ือสนับสนุนการถายโอน

เจาหนาท่ีของรัฐ  ใหมีงานใหมทํา  เชน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เปนตน 

 

80.การจําแนกตําแหนงระบบคุณวุฒิมีลักษณะอยางไร 

  ก. พิจารณาจากคุณวุฒิ  ข. พิจารณาประสบการณ  

  ค. พิจารณาลักษณะงาน  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

 ตอบ  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

 

81. การมีระบบอาชีพแจงขาวสารเกี่ยวกับโอกาสในแตละสายอาชีพ 

  ก. สงเสริมบูรณาการทางสังคม ข. การพัฒนาการความรูความสามารถ 

  ค. ความกาวหนาและความม่ันคง ง. ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

 ตอบ  ข. การพัฒนาการความรูความสามารถ 

 การออกแบบงานใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม  เปนการสรางพัฒนาการ  เพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถของผูออกแบบงาน  ใหไดใชความรู  ทักษะหลาย ๆ  ดานในการคัดและปฏิบัติงาน 

 

82.การจัดระบบการทํางานเปนกะ 

  ก. สงเสริมบูรณาการทางสังคม ข. การพัฒนาการความรูความสามารถ 

  ค. ความกาวหนาและความม่ันคง ง. ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

 ตอบ  ง. ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

 ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิต ใน

การทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคการอยางเหมาะสมผูปฏิบัติงานสามารถแบงเวลาทํางานและ

เวลาใหครอบครัวไดอยาง  เหมาะสม 
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83.การออกแบบงานใหผูปฏิบัติงานไดใชความรู ทักษะ หลายดาน 

  ก. สงเสริมบูรณาการทางสังคม ข. การพัฒนาการความรูความสามารถ 

  ค. ความกาวหนาและความม่ันคง ง. ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

  ตอบ  ข. การพัฒนาการความรูความสามารถ 

 

84.การทํางานท่ีปลอดจากอคติใด ๆ 

  ก. สงเสริมบูรณาการทางสังคม ข. การพัฒนาการความรูความสามารถ 

  ค. ความกาวหนาและความม่ันคง ง. ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

 ตอบ  ก. สงเสริมบูรณาการทางสังคม 

 การทํางานท่ีปราศจากอคติ  เปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององคการท่ีมี

ตอสังคม  โดยเฉพาะของเร่ืองความเปนธรรม  และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 

85.หลักการ “SOLVE” ครอบคลุมในเร่ืองใดบาง  

  ก. ความสมบูรณทางรางกาย ข. ความสมบูรณทางจิตใจ  

  ค. ความสมบูรณทางสังคม ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

  ตอบ  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

 SOLVE  เปนปญหาท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับสุขภาพ  จากการประกอบอาชีพซ่ึง

ประกอบดวย   

  1.  S  =  Stress  (ความเครียด)   

  2.  O  =  Tobacco  (ยาสูบหรือบุหร่ี) 

  3.  L  =  Alcohol & Drugs  (แอลกอฮอลและยาเสพติด) 

  4.  V  =  HIV / AIDS  (เชื้อเอชไอวี / โรคเอดส)  5.  E  =  Violence  (ความรุนแรง) 

 

86.หลักการ “SOLVE” อักษร O หมายถึงอะไร  

  ก. Oxygen  ข. Ozone  

  ค. Tobacco  ง. No Smoking  

  ตอบ  ค. Tobacco  

 

87.การศึกษางาน (Job Study) กระทําในขั้นตอนใด  

  ก. การออกแบบงาน  ข.การวิเคราะหงาน  

  ค. การประมาณความตองการกําลังคน ง. ถูกทุกขอ 
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 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 

 Job Study  มีองคประกอบดังตอไปน้ี   

 1.  การวิเคราะหงาน   

 2.  การออกแบบงาน  

 3.  การทําใบบรรยายสรรหางาน   

 4.  การประเมินความตองการกําลังคน  ฯลฯ  เปนตน 

 

88.ผูเขารับการอบรมควรมีคุณสมบัติอะไร  

  ก. มีความสนใจใฝรู ข. มีตําแหนงเหมาะสม  

  ค. เชื่อฟงผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

  ตอบ  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

  ผูท่ีจะเขารับการฝกอบรมควรมีคุณสมบัติเบ้ืองตนดังน้ี   

  1.เห็นความสําคัญและมีความสมัครใจท่ีจะเขารับการฝกอบรม   

  2.  มีความสนใจใฝรู  รักความกาวหนา   

  3.  มีเวลาใหกับการฝกอบรมอยางเพียงพอ   

  4.  มีพ้ืนฐานความรู  อายุ  และตําแหนงท่ีเหมาะสม 

 

89.การฝกอบรมระดับหัวหนางานใชวิธีใด  

  ก. การฝกงาน  ข. การสอนงาน  

  ค. การหมุนเวียนงาน  ง. การปฐมนิเทศซํ้า 

  ตอบ  ง. การปฐมนิเทศซํ้า 

  การฝกอบรมระดับผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน  (Supervisory Training)  เปนการ

ฝกอบรมซ่ึงตองรับผิดชอบท้ังตอผูบริหารระดับสูงและรับผิดชอบในงานตลอดจนผูใตบังคับบัญชา  

เพ่ือใหการประสานงานในระดับตางๆ  เกิดผลดีท่ีสุด  ซ่ึงหัวขอการฝกอบรม  เชน  การปฐมนิเทศ

, ทักษะของการบริหาร, ทักษะการทํางานเฉพาะ, การปรับปรุงเฉพาะหนาท่ีทางดานเทคนิคตาง ๆ  

และมนุษยสัมพันธ  (Human Relations)  อันไดแก  ประมุขศิลป(Art of Leadership)  ขวัญในการ

ทํางาน  ฯลฯ 

 

90.Watchdog of the Merit System เกี่ยวของกับเร่ืองใด  

 ก. ระบบคุณธรรม  ข. การลงโทษทางวินัย  

 ค. การใหออกจากงาน  ง. การประเมินผลงาน  

 ตอบ  ก. ระบบคุณธรรม 


	ตัวอย่าง บุคลากร ท้องถิ่น

